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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 08/10 
Dia: 5 de juliol de 2010 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22:55 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Ivan Tibau Ragolta 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (31/05/2010). 
 
Donat que alguns regidors manifesten no haver rebut còpia de l’acta, es 
posposa la seva aprovació per a un Ple posterior. 
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2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 
Despatx d’Alcaldia juny 2010 
 

• 1 de juny: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Ivan Tibau, a la 
roda de premsa del Campionat d’Espanya d’Atletisme, a la Sala 
d’Actes. 

 
• 1 de juny: Assistència, juntament amb els altres membres, a la 

reunió de Direcció Operativa a Lloret Turisme. 
 
• 1 de juny: Participació en el programa Fil Directe amb l’alcalde, del 

Canal Català de la Selva. 
 

• 3 de juny: Assistència, juntament amb la regidora Sra. Laura 
Bertran, i altres regidors, a la presentació del llibre de Santa Clotilde, 
als mateixos jardins. 

 
• 3 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 

inauguració de l’exposició de fotografies de la Costa Brava, a l’Antic 
Sindicat.  

 
• 4 de juny: Participació a l’entrevista de Onda Cero Ràdio a Girona. 

 
• 5 de juny: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Ivan Tibau, a la 

inauguració de la renovació de les pistes d’atletisme. 
 

• 6 de juny: Visita institucional a Bolsena, juntament amb altres 
regidors de la corporació, en motiu de les festes de Bolsena. 

 
• 7 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors i el director 

general de turisme Sr. Joan Carles Vilalta, a l’acte de Certificació de 
Turisme Familiar, a l’Hotel Rosamar. 

 
• 7 de juny: Assistència a la conferència que va oferir el cuiner Sr. 

Santi Santamaria, a l’Hotel Santa Marta. 
   

• 8 de juny: Assistència, amb altres regidors de la corporació, al 
funeral i posterior sepeli dels germans Smith, a Lloret de Mar 

 
• 10 de juny: Assistència, juntament amb el gerent de Lloret Turisme, 

Sr. Maurici Carbó i altres regidors, a la inauguració de MITM, a l’Hotel 
Olympic. 
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• 10 de juny: Assistència al sopar de gala ofert en motiu de la fira 
MITM, a l’Hotel Guitart Monterrey. 

 
• 12 de juny: Assistència delegada la regidor d’Esports Sr. Ivan Tibau, 

al sopar de final de temporada del Club Basquet Lloret. 
 

• 13 de juny: Assistència, delegada al regidor Sr. Romà Codina, 
juntament amb altres regidors, al lliurament de l’escultura del Rotary 
per Lloret de Mar. 

 
• 13 de juny: Assistència, delegada al regidor Sr. Romà Codina, 

juntament amb altres regidors,  al lliurament de premis de la Harddy 
Butts. 

 
• 13 de juny:  Assistència, delegada al regidor Sr. Romà Codina, a la 

inauguració del carrer del Xino – Xano, juntament amb altres regidors 
de la corporació.  

 
• 14 de juny: Assistència a la reunió del patronat de fundacions 

d’Aspronis, a Malgrat de Mar. 
 

• 14 de juny:  Assistència al Consell Rector del la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Blanes. 

 
• 17 de juny: Assistència  a l’esmorzar Feedback Today, organitzat per 

l’empresa Presston a l’Hotel Juan Carlos I, de Barcelona, que es va 
centrar en l’anàlisi “Turisme més internet: nous camins y nous 
horitzons”. 

 
• 17 de juny: Assistència, delegada a la regidora Sra. M. Angels de 

Torre, al lliurament de Premis del Concurs de dibuix d’Educació Vial, a 
la sala d’actes. 

 
• 17 de juny: Assistència, delegada a la regidora Sra. M. Angels de la 

Torre, a l’acte de lliurament de credencials a 11 policies locals de 
Lloret de Mar, al Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet 
del Vallès. 

 
• 17 de juny: Participació en el programa Catalunya Opina. 

 
• 18 de juny: Assistència, juntament amb el gerent de Lloret Turisme, 

Sr. Maurici Carbó, a l’acte d’adhesió amb el Spain Convention Bureau, 
a Saragossa. 

 
• 18 de juny: Assistència, juntament amb el regidor d’Esports Sr. Ivan 

Tibau, al sopar de final de temporada del Club Hoquei Lloret. 
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• 19 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
inauguració del Centre Cívic del Rieral. 

 
• 19 de juny: Assistència, delegada al regidor d’Esports, Sr. Ivan 

Tibau, al sopar de cloenda dels Campionats d’Espanya d’Atletisme. 
 

• 22 de juny: Participació en el jornades organitzades per Exceltur a la 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander. 

 
• 28 de juny: Assistència al pregó de Festa Major de Tossa de Mar. 

 
• 28 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la revetlla 

de Sant Pere, al Barri de Pescadors. 
 

• 30 de juny: Assistència, delegada a la regidora Sra. Laura Bertran, a 
la recepció de l’alcaldessa Sra. Catia Zordi de San Giorgio delle 
Pertiche, Itàlia, per fer una ofrena floral en memòria de la jove 
Federicca Squarise. 

 
• 30 de juny: Participació en el programa “Per llogar-hi cadires” del 

Canal Català. 
 

• 1 de juliol: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon dia 
i Bona hora, per parlar del Gran Casino Costa Brava. 

 
• 2 de juliol: Assistència, juntament amb els portaveus municipals, a 

la Junta de Portaveus, a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

• 2 de juliol: Assistència, delegada a la regidora M. Antònia Batlle, 
juntament amb altres regidors, a la inauguració dels Pintors de 
Lloret. 

 
• 5 de juliol: Assistència, juntament altres regidors de la corporació, a 

la visita institucional del aeroport de Girona- Costa Brava. 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR AMB MAÇANET DE LA SELVA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual 
dóna lectura parcialment a la part expositiva de la proposta, així com 
íntegrament la part dispositiva d’aquesta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 
30/11/2009 va iniciar-se l’expedient de delimitació del terme 
municipal de Lloret de Mar amb els termes municipals de Blanes, 
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Tordera i Maçanet de la Selva i, així mateix, va acordar-se nomenar 
els membres de la comissió que havia de representar a aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació, d’acord amb allò 
establert a l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
En data 7 de juny de 2010 va dur-se a terme, per part de les 
comissions nomenades pels Ajuntaments de Lloret de Mar i de 
Maçanet de la Selva, i pels tècnics designats en representació de la 
Generalitat de Catalunya, l’acte de reconeixement físic de la línia de 
terme entre els municipis de Lloret de Mar i Maçanet de la Selva, 
essent el resultat una acta amb la conformitat de les comissions 
d’ambdós ajuntaments pel que fa a les operacions de reconeixement 
de fites.  
 
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 31 del Decret 244/2007 
l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els 
documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments 
afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de majoria 
absoluta del nombre legal de membres, en el termini màxim de tres 
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació, amb els seus 
documents complementaris, entre els termes municipals de Lloret de 
Mar i Maçanet de la Selva, que va estendre’s en data 7 de juny de 
2010 i que figura, juntament amb els esmentats documents, en 
l’expedient administratiu d’aquesta proposta. 
 
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia de la referida acta i 
de la seva documentació complementària, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat per tal que, en el termini 
màxim de 6 mesos, i previ informe dels òrgans als que es fa 
referència a l’article 32.2 del Decret 244/2007, dicti resolució 
definitiva d’aquest expedient de delimitació. 

 
4. APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR AMB TORDERA. 
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual dóna lectura 
parcialment a la part expositiva de la proposta, així com íntegrament la part 
dispositiva d’aquesta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 
30/11/2009 va iniciar-se l’expedient de delimitació del terme 
municipal de Lloret de Mar amb els termes municipals de Blanes, 
Tordera i Maçanet de la Selva i, així mateix, va acordar-se nomenar 
els membres de la comissió que havia de representar a aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació, d’acord amb allò 
establert a l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
En data 7 de juny de 2010 va dur-se a terme, per part de les 
comissions nomenades pels Ajuntaments de Lloret de Mar i de 
Tordera, i pels tècnics designats en representació de la Generalitat de 
Catalunya, l’acte de reconeixement físic de la línia de terme entre els 
municipis de Lloret de Mar i Tordera, essent el resultat una acta amb 
la conformitat de les comissions d’ambdós ajuntaments pel que fa a 
les operacions de reconeixement de fites.  
 
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 31 del Decret 244/2007 
l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els 
documents complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments 
afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de majoria 
absoluta del nombre legal de membres, en el termini màxim de tres 
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació, amb els seus 
documents complementaris, entre els termes municipals de Lloret de 
Mar i Tordera, que va estendre’s en data 7 de juny de 2010 i que 
figura, juntament amb els esmentats documents, en l’expedient 
administratiu d’aquesta proposta. 
 
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia de la referida acta i 
de la seva documentació complementària, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat per tal que, en el termini 
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màxim de 6 mesos, i previ informe dels òrgans als que es fa 
referència a l’article 32.2 del Decret 244/2007, dicti resolució 
definitiva d’aquest expedient de delimitació. 

 
5. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRA D’UNA PART 
DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA 
COBERTA). 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina, dient 
que el proppassat dia 31/05/2010 ja es va acordar l’adjudicació provisional 
d’aquesta obra a la UTE formada per les empreses OHL & ARIDS VILANNA 
SL., per un preu de quelcom més de 8 milions, el qual suposa una baixa del 
25% respecte al preu de sortida. 
 
El que farem durant aquests mesos de juliol i agost seran reunions 
preparatòries perquè les obres de la piscina es puguin iniciar durant el mes 
de setembre. 
 
El termini d’execució és de 18 mesos i, per tant, esperem que es pugui 
inaugurar abans de Setmana Santa de l’any 2012. Com ja han dit en altres 
ocasions, consideren que aquesta obra és molt interessats per tots, i 
sobretot per al turisme i l’esport de la nostra població. 
 
Ara el que farem serà la contractació de la direcció facultativa de l’obra. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que no seran reiteratius perquè ja han explicat 
la seva posició moltes vegades, i per tant continuen mantenint la seva 
posició negativa per les raons abans explicades. 
 
L’empresa adjudicatària és una empresa gran, però tal com han llegit han 
tingut alguns problemes en la construcció de l’AVE. Per tant, demana que es 
faci un seguiment i un control exhaustiu de l’execució de l’obra. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que ells mostren avui la seva satisfacció i, 
per tant, votaran favorablement a l’adjudicació definitiva del contracte 
d’obra de la piscina, desitjant que aquesta empresa adjudicatària respecti 
els terminis de l’obra de 18 mesos i fer realitat aquest equipament demanat 
per la ciutadania durant molts anys. 
 
Estem a favor perquè es fa solament la piscina, no com abans, que es feien 
coses que no eren necessàries. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que continuen pensant el que ja 
varen dir als Plens anteriors quan es va parlar d’aquest tema. Creiem que 
és un projecte excessivament car per les seves característiques.  
 
Vostès estant hipotecant amb aquest projecte el futur de Lloret que haurem 
de pagar entre tots en els anys successius. 
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Contesta el Sr. Codina que seran vigilants tant en els preus contradictoris 
com en els terminis d’execució. Ha de dir que així es fa en totes les obres 
municipals, ja que es visiten i controlen cada setmana, i en aquesta 
mantindrem la mateixa línia. 
 
Com ja hem dit, creiem que aquesta obra suposa tenir un ventall de 
possibilitats molt favorables al futur de Lloret. 
 
Recorda que quan es va fer el pavelló de El Molí, alguns van dir que estava 
sobredimensionat, i ja hem vist que se’ns ha quedat petit. Hem de pensar 
mirant al futur. 
 
Aquest equipament suposarà una piscina de 50 mts. que es pot dividir en 3, 
i serà bo per la gent gran, els nadons, els esportistes, etc., i també per al 
turisme esportiu tan important per a Lloret. 
 
De cap manera pot estar d’acord en què s’hipotequi el futur de Lloret, tot al 
contrari, estem convençuts que es tracta d’una obra de futur. 
 
Novament, intervé la Sra. Parrilla dient que ells varen creure en el seu 
moment en aquesta obra, per això varen fer el concert amb una empresa 
privada, que ja funciona des de fa molts anys, i que per cert vostès han 
continuat amb ell any rere any. Però pensen que no és assenyat en aquesta 
època de crisi econòmica, llançar-se amb un projecte tant car, que 
contempla només la construcció d’una piscina. 
 
De nou, contesta el Sr. Codina dient que, després de tot, ha estat una sort 
el retard perquè ens ha donat l’oportunitat, al fer-ho ara, de rebaixar un 
25% el cost. Això significa una quantitat de gairebé 3’5 milions d’euros. 
Creu que és una oportunitat que no podien deixar passar. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que en gran part aquesta 
obra es finança mitjançant un crèdit tou de l’Estat que ja tenim concedit, i 
que té molt bones condicions. Per tant, el pagament és bo i s’utilitzen molt 
pocs recursos propis. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PP, ICV-EUIA i GRILL, i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 

 
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 
31/05/2010 va acordar l’adjudicació provisional a la UTE formada per 
les empreses OHL & ARIDS VILANNA SL., del contracte  d’obra per 
l’execució d’una PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE 
MAR (PISCINA COBERTA), per un preu de 8.091.989,89, (IVA a part). 
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Vist que durant el termini  establert des de l’adjudicació provisional 
s’ha presentat la documentació a la que es fa referència a la clàusula 
14 del plec de condicions. Així mateix, s’ha constituït la garantia 
definitiva. 

  
Atès allò establert als articles 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació a l’adjudicació 
de contractes d’obra mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò establert a l’article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a les 
competències de l’Alcalde en matèria de contractació. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  Adjudicar definitivament a la UTE formada per les 
empreses OHL & ARIDS VILANNA SL., el contracte  d’obra per 
l’execució d’una PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE 
MAR (PISCINA COBERTA): 
 

- Preu: 8.091.989,89 € (IVA a part) 
- Termini d’execució: 18 mesos 
- Altres condicions: També formaran part de l’objecte del 

contracte les millores ofertades per l’empresa adjudicatària. 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  de 10 dies 
hàbils comptats de l’endemà de la notificació de l’adjudicació 
definitiva, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, de no 
fer-ho sense justificació, perdria els drets adquirits, de conformitat 
amb l’article 140 de la Llei 30/2007. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa part amb càrrec a la partida 3400.63200 
del pressupost vigent, i la resta amb caràcter de despesa plurianual, 
a càrrec dels pressupostos dels anys 2011, 2012 i 2013.   
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria 
Municipal als efectes que els siguin retornades les fiances 
provisionals. Així mateix, comunicar a la Tresoreria Municipal que 
iniciï els tràmits per a la devolució de les esmentades fiances 
provisionals.  
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SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses licitadores, així 
com a la Intervenció municipal i a les seccions d’Esports i Urbanisme, 
així com a l’empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN SL. 
(adjudicatària de la redacció i coordinació d’estudis de seguretat i 
salut), i trametre al BOP de Girona un anunci de la present 
adjudicació per a la seva publicació d’acord amb allò establert a 
l’article 138 de la Llei 30/2007, així com al Perfil del Contractant. 

 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, PER A 
L’ESTUDI, MODIFICACIÓ I ADEQUACIÓ PROGRESIVA DELS 
RESSALTS EXISTENTS AL NOSTRE MUNICIPI, A LA NORMATIVA DEL 
MINISTERI DE FOMENT. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia, el qual dóna lectura 
íntegra a la moció, que és del tenor següent: 

 

“Al principi dels anys 2000, els consistoris d’arreu de l’estat inicien la 
implantació de les bandes voluminoses transversals, anomenades 
ressalts o esquenes d’ase. Aquesta implantació, però no ve seguir 
mai cap criteri tècnic específic, ja que no va haver-hi cap document 
d’administracions superiors on es recollís una normativa específica. 
 
Ara el Servei Català de Trànsit (SCT) ha enviat una recomanació als 
ajuntaments perquè adaptin els ressalts a la normativa que ha estat 
publicada pel Ministeri de Foment, que es va aprovar al setembre de 
2008 i que dóna temps fins a l’octubre de 2010 perquè s’adaptin tots 
els dispositius d’aquesta mena. 
 
El SCT ha advertit als ajuntaments que en cas de no adaptar-s’hi al 
reglament vigent, els jutges poden considerar com a criteri vàlid el de 
Foment en cas de denúncia de conductors. Motiu pel qual 
l’Ajuntament pot ser considerat culpable tant d’accidents derivats 
directament dels ressalts, com dels impediments que aquets puguin 
suposar, com de les avaries mecàniques produïdes en els mateixos 
vehicles en tots aquells ressalts que no compleixin la normativa. 
 
Evidentment, aquests ressalts tenen com a funció principal la 
reducció de la velocitat, però quan no complexen un mínim de 
condicions tècniques, sovint creen més problemes dels que 
solucionen, con són els danys als vehicles, els accidents que poden 
provocar, o el retard del temps d’assistència dels vehicles 
d’emergència. 
 
La normativa de Foment, que és la que ha recollit en el seu dossier 
tècnic el SCT, diferencia les característiques que han de tenir els 
ressalts en funció de quin tipus s’hagi escollit. En tots els casos es 
considera que han d’estar suficientment il.luminats perquè a la nit es 
puguin veure clarament, senyalitzats de manera adequada i que han 
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de garantir el drenatge de la calçada per evitar que es formin basses 
en aquests punts. A més, s’aconsella no posar elements d’aquest 
tipus en trams de carrers que tinguin un pendent superior al 5%, i 
també en carrers que siguin força transitats, amb una intesitat 
mitjana superior als 5000 vehicles al dia, o que en hores punta passin 
més de 300 vehicles per hora. Tampoc es recomana en trams on hi 
hagi uns pas de camions superior als 300 al dia, per problemes de 
congestió que s’hi poden ocasionar. D’altra banda, es recomana que 
quan s’en posin diversos de seguits, hi hagi un màxim de 200 metres 
estre cadascun. Cada tipologia de ressalt té, també, la seva norma 
tècnica específica. 
 
Paral.lament, el SCT va publicar el Pla Local de Seguretat Viària de 
Catalunya, document que recull totes les propostes i elements més 
adequats a aplicar en cada situació i que l’Ajuntament de Lloret de 
Mar haria d’incloure als seus paràmetres urbanístics. 
 
Es proposa al Ple Municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Redactar, per part dels serveis tècnics municipals de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, un estudi que avaluï l’estat i la situació 
d’aquests elements a totes les vies del nostre municipi, amb l’objectiu 
de detectar tots aquells punts que no compleixin la normativa dictada 
pel Ministeri de Foment o la necessitat d’incorporar altres elements de 
pacificació del trànsit. 
 
Segon.- Tenir en compte i aplicar aquests criteris en tots aquells 
ressalts de nova implantació. 
 
Tercer.- Adequar progressivament tots aquells elements que l’estudi 
encarregat als serveis tècnics municipals consideri necessaris i/o que 
no compleixen la normativa del Ministeri de Foment. 
 
Quart.- Fer arribar la adopció d’aquests acords al Servei Català de 
Trànsit a fi i efecte de rebre l’assessorament necessari per tal de dur 
a terme la correcta aplicació d’aquesta moció.” 

 
Intervé el Sr. Ontañón dient que, per les notícies que ell té, la normativa ja 
es compleix i entén que no cal aprovar la moció presentada. 
 
Pren la paraula la Sra. Parrilla dient que ells recolzaran la moció. 
 
Nosaltres ja hem reclamat un estudi més acorat sobre les anomenades 
“esquenes d'ase” en més d'una ocasió.  No només per tema d'alçades, sinó, 
sobretot, per col�locació. Entre elles, les que hi ha a la rotonda de 
l'encreuament entres l'Avda. Vidreres i el C/ Josep Pla. 
 
Però hauríem d'anar més enllà, ja que les pintures dels carrers, en molts 
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llocs, no són antilliscants. Rellisquen molt quan hi ha humitat. Per exemple, 
a l’Avda. de Tossa a l'alçada del c/ Girona, el pas de vianants quan hi ha 
rosada o acaba de passar el camió de la neteja rellisca molt, i pot provocar 
accidents. 
 
Així mateix, les noves tanques dels carrers, acaben amb un sortint molt 
perillós, doncs pot provocar danys molt greus en un accident, sobre tot amb 
motoristes, així com que la mainada es pot fer mal. 
 
Seguidament, intervé la Sra. de la Torre dient que malgrat que no hi ha una 
normativa especifica que reguli l’instal�lació d’elements reductors de 
velocitat en l’àmbit urbà, no es menys cert que per part de l’ajuntament de 
Lloret de Mar, no s’hagi seguit cap criteri tècnic específic. 
 
L’any 2002 el Servei Català del Trànsit va editar el 10è Dossier tècnic de 
seguretat viaria referent als elements reductors de velocitat. 
 
Aquest dossier recomanava com instal�lar els diferents elements físics 
reductors de velocitat com ara les esquenes d’ase, passos de vianants de 
ressalt, els coixins berlinesos, les plataformes, etc. 
 
La Comissió de Govern Municipal, en sessió de data 21 d’octubre de 2002, 
prengué l’acord d’establir un model de pas de vianant elevat proposat pels 
serveis tècnics municipals, tenint en compte les recomanacions contingudes 
en el dossier tècnic al qual s’ha fet referència. 
 
L’ajuntament de Lloret de Mar va seguir aquests criteris, així com les 
recomanacions del SCT i les del manual guia del Pla de Seguretat Local, 
editat també pel Servei Català del Trànsit, a l’hora d’instal�lació d’aquests 
elements. 
 
La Comissió de Govern Municipal, en sessió de data 9 d’octubre de 2003, 
prengué l’acord de crear una Comissió de Vialitat, amb la finalitat d’adequar 
la vialitat a les diferents necessitats de la població, incidint en la 
sostenibilitat i qualitat de la vida ciutadana. Entre les seves funcions se li 
atribueix la de dur a terme les actuacions orientades a la millora de la 
seguretat viària. És de d’aleshores que es sotmet al criteri d’aquesta 
Comissió, previ informe tècnic de la policia local, adoptar els acords 
necessaris en relació als elements reductors de velocitat, així com proposar 
la seva instal�lació en funció de la seva idoneïtat. 
 
A mitjans del 2008, el Ministeri de Foment va aprovar l’Instrucció tècnica 
per a l’instal�lació de reductors de velocitat i bandes tranversals d’alerta en 
carreteres de l’Estat, per homogeneïtzar els criteris de col�locació 
d’elements moderadors del trànsit. 
 
Tot i que l’àmbit d’aplicació de la nova instrucció tècnica es limita a les 
travesseres urbanes de titularitat estatal, el Servei Català del Trànsit 
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recomana que se’n prenguin en consideració els criteris a l’hora d’implantar 
elements reductors de velocitat en el conjunt de travesseres urbanes, 
independentment de la titularitat de la via. 
 
L’any 2009, el Servei Català del Trànsit va editar el 22è dossier tècnic de 
seguretat viària, d’elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà.                                                               
 
Actualment i des de la publicació d’aquest dossier, es segueixen tots els 
criteris continguts en el mateix per a la instal�lació de les esmentades 
estructures, realitzant petites modificacions, quan això sigui necessari, per 
adequar-les a les característiques de la via. 
 
Concloent, tota instal�lació dels elements reductors de velocitat a les vies 
del nostre municipi s’ha fet d’acord amb les recomanacions publicades en el 
temps pel Servei Català del Trànsit i amb els acord adoptats per la Junta de 
Govern Local i per la Comissió de Vialitat. 
 
Fins a la data actual aquesta Policia Local no ha tingut coneixement de cap 
problema relacionat amb l’instal�lació dels elements reductors de velocitat. 
 
No hi ha enregistrats accidents, reclamació de danys o queixes dels 
diferents serveis d’emergències que hi treballen al municipi, pel possible 
retard que puguin ocasionar les esmentades estructures. 
 
Contesta el Sr. Garcia dient que ell entén que no es compleix la normativa. 
 
Continua dient que el percentatge d’infractors dels límits de velocitat en 
relació amb els conductors que sí els respecten, és inferior, però tot i així 
l’estadística, que és molt tossuda, ens confirma que els accidents amb 
víctimes mortals més freqüents a les vies urbanes són els atropellaments a 
vianants. I aquest fet justifica el disseny de la velocitat de 50 Km/h als 
nuclis de població, perquè s’ha constatat que a velocitat superior, les 
conseqüències dels atropellaments registren una mortaldat molt alta. 
 
Per tot això, i fa aproximadament una dècada, molts Ajuntaments varen 
començar a implantar bandes reductores de velocitat, en principi, solament 
en indrets de gran afluència de vianants, però darrerament, aquests 
ressalts han proliferat considerablement, potser responent a peticions 
d’associacions de veïns, però també per iniciativa municipal. Darrerament 
també s’ha optat per sobreelevar els passos de vianants per protegir els 
usuaris que creuen la calçada. Entenem que aquestes mesures són 
necessàries perquè, lamentablement, és l’única manera de fer respectar la 
velocitat als conductors que no ho fan. Però, com totes les actuacions que 
impliquen una modificació de la via pública, ha d’existir una normativa de 
regulació, i, en aquest cas, hi és. 
 
N’hi ha de ressalts que semblen estar dissenyats per constructors de 
parapets, i el que no hauríem de fer és intentar solucionar un problema 
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provocant d’altres. I aquest és el motiu pel qual presentem aquesta moció. 
 
Ha dit la Sra. de la Torre que es compleix la normativa, però entén que no 
és així, doncs no haurien de superar els 8 cms d’alçada, i n’hi ha que en 
tenen més. Malgrat que la limitació de la velocitat és de 30 km/hora, per no 
fer mal al cotxe, has de passar a 10 o 20 km/hora, com a màxim. A més, 
Fomento sols les ha admès en travesseres. També n’hi ha que no estan ben 
identificades perquè no tenen llum a la nit.  
 
Per tant, malgrat el que s’ha dit, ell està convençut que no es compleix la 
normativa i cada dia ho comprova. 
 
Novament, pren la paraula la Sra. de la Torre insistint que les instal.lacions 
esmentades s’han fet complint les recomanacions del moment en què es fan 
i que sempre compleixen. La Comissió de Vialitat estudia cada tema, i es 
resolt d’acord amb la legislació vigent. 
 
Insisteix que es tracta de recomanacions, però tot i així es compleixen. 
Demana al Sr. Garcia que els digui qui són aquests punts conflictius i 
s’estudiaran en la propera reunió de la Comissió de Vialitat. 
 
Finalitza dient que és cert que les recomanacions han anat variant amb el 
temps, però l’Ajuntament de Lloret les ha complert en cada moment. 
 
Contesta de nou el Sr. Garcia dient que ell no és qui ha de realitzar aquest 
estudi, sinó que correspon als serveis tècnics municipals. Es per això que 
presenta la moció. Evidentment ell no ho farà. 
 
El que sí potser faci és prendre mides d’algunes per deixar clar que algunes 
d’aquestes instal.lacions no compleixen la normativa, perquè superen 
l’alçada i l’amplada és insuficient. 
 
Entén que aquesta moció s’hauria d’aprovar perquè l’Ajuntament es curi en 
salut i en el futur no hagi de pagar (en realitat ho haurem de pagar tots), 
els desperfectes dels cotxes que es produeixin, per raó d’aquestes 
anomalies. Es en aquesta línia que s’ha presentat la moció. 
 
La Sra. de la Torre ha tornat a parlar d’aquesta misteriosa Comissió de 
Vialitat, que li sembla que està formada per massa polítics i no per tècnics, i 
voldria saber qui en forma part, perquè encara no ho sap. 
 
Finalitza dient que al seu parer s’incompleix la normativa de Fomento de 
11/09/2008. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que farà arribar als 
serveis tècnics el contingut d’aquesta moció, per si hagués alguna 
d’aquestes instal.lacions que no compleix la normativa.  
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Ha de dir que s’han anat retirant algunes que consideraven que no eren 
adequades. Així, a petició d’alguns veïns s’han tret algunes de metàl.liques. 
També s’han tret algunes perquè eren massa altes i s’han modificat. Fins i 
tot, s’ha variat el material, posant-se aglomerat. 
 
Recorda que entre les que s’han variat està la de Josep Pla, a la que s’ha 
referit la Sra. Parrilla, i també una del c/ Mestres, que estava davant el 
camp de futbol, sense cost per l’Ajuntament. 
 
La Comissió de Vialitat està formada per polítics, però sobretot per tècnics, i 
evidentment no demanem al Sr. Garcia que faci més feina de la que es fa, i 
menys ara que si aprovem la moció presentada per alguns grups municipals 
li baixaran el sou, fins i tot als que cobren indemnitzacions; però sí que li 
demana que digui quines, al seu parer, no compleixen i es comprovarà. 
 
Sense més deliberació, i per 12 vots en contra dels regidors presents de 
CIU i PP, i 8 vots a favor dels regidors de PSC-PM, ICV-EUiA, GRILL i ERC, el 
Ple de l’Ajuntament rebutja la moció presentada. 
 
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA, DE 
REBUIG A LA PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES DE TREBALL 
TEMPORAL, EN LES CONTRACTACIONS LABORALS D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia el qual 
dóna lectura íntegra a la moció, que literalment diu: 

 
Atès que en els últims dos anys s’han perdut en el nostre país més de 
dos milions de llocs de treball duplicant la taxa d’atur fins a acostar-
se al 20%. Un atur d’aquesta magnitud constitueix el primer 
problema per als ciutadans i les seves famílies i suposa un llast 
inasumible a mitjà termini per al desenvolupament econòmic i per a 
la vertebració social del nostre país. 
 
Atès que la nostra ciutat està patint greument els efectes de la crisi 
econòmica i que afecta de manera molt seriosa al benestar i a les 
condicions de vida del conjunt de la població amb la pèrdua dels llocs 
de treball i incrementant les situacions de vulnerabilitat i exclusió 
social i laboral. 
 
Atès que l’alt nivell de temporalitat en la contractació és un dels 
problemes endèmics del mercat de treball espanyol i català, 
provocant així una alta inestabilitat laboral entre amplies capes de la 
població. 
 
Atès que en el últims anys les Empreses de Treball Temporal (ETT) 
han estat actors protagonistes en l’augment de la precarització 
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laboral del país abocant a amplis sectors de la població a una 
contractació temporal i inestable. 
 
Atès que el Decret Llei de mesures urgents per la reforma laboral del 
mercat de treball, aprovat pel Consell de Ministres el passat 16 de 
juny, permet que les Empreses de Treball Temporat es constitueixin 
en agències privades de col.locació amb ànim de lucre, que podran 
col.laborar amb el Servei Pùblic d’Ocupació en programes de 
recol.locació i en la gestió d’ofertes d’ocupació de l’administració 
pùblica. 
 
Atès que aquest Ajuntament vol continuar impulsant una bona gestió 
en les contractacions de personal, garantint l’accés a l’administració 
local en condicions d’igualtat i de forma transparent per tots els 
ciutadans i ciutadanes, mitjançant contractacions estables i de 
qualitat i incidint en la integració laboral de les persones amb 
dificultats d’inserció en el mercat de treball. 
 
Al Ple Municipal, es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig a les mesures aprovades en el Decret Llei 
de mesures urgents per la reforma del mercat de treball, aprovat pel 
Consell de Ministres el passat 16 de juny, en què es permet que les 
Empreses de Treball Temporal es constitueixin en agències privades 
de col.locació amb ànim de lucre, que podran col.laborar amb el 
Servei Públic d’Ocupació en programes de recol.locació i en la gestió 
d’ocupació de l’administració pública. 
 
Segon.- Rebutjar la participació de les Empreses de Treball Temporal 
en la gestió de la contractació de personal d’aquest Ajuntament a fi 
de garantir el dret a accedir en condicions d’igualtat a la funció 
pública local. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri de Treball i 
Immigració, a la Conselleria de Treball, a totes les forces polítiques 
catalanes amb representació parlamentària, al Parlament de 
Catalunya, al Congres i Senat espanyols. 

 
Intervé el Sr. Ontañón dient que, pel que ha sentit, el contingut de la moció 
és una reivindicació sindical, doncs sembla que hi ha informes de les 
organitzacions sindicals que van en el mateix sentit d’aquesta. 
 
El Reial Decret al que es refereix la moció el que fa és incorporar el 
contingut de la Directiva Europea 104/2008, que és d’obligat compliment i 
que tracta d’igualar els drets de tots els treballadors. Això en un país que 
tenim un atur del 20%, molt superior a la resta de la Comunitat Europea, 
sembla que no hauria de ser un problema la seva aplicació. 
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Per tant, no veu justificada la presentació d’aquesta, doncs en definitiva és 
l’aplicació obligada d’una Directiva Europea i sembla que les ETT tampoc 
estan contentes amb la mateixa, amb la qual cosa vol dir que tampoc les 
afavoreix. 
 
Pren la paraula la Sra. Parrilla dient que el Capítol IV del real decret llei per 
reformar el mercat de Treball parla sobre les mesures per a la millora de la 
intermediació laboral i la actuació de les empreses de treball temporal. 
 
Les agències de col.locació poden ser entitats públiques o privades i/o 
persones físiques o jurídiques que hauran d’estar autoritzades pel servei 
públic competent. 
 
La funció d’aquestes agències de col.locació com a intermediadors laborals, 
es facilitar als treballadors una feina adequada a les seves característiques i 
proporcionar al contractador els treballadors mes apropiats pels seus 
requeriments i necessitats. Així com recol.locar a treballadors en processos 
de reestructuració empresarial. 
 
L’article 22  tracta sobre els principis bàsics de la intermediació laboral i en 
el seu punt 1. diu clarament que les accions d’intermediació es prestaran 
d’acord als principis constitucionals d’igualtat d’oportunitats en l’accés al 
treball i la no discriminació, garantint-se la plena transparència en el 
funcionament. 
 
En cap moment s’està vulnerant el dret a accedir en condicions d’igualtat a 
la funció pública local (ni a qualsevol altre). 
 
En cap moment s’està deixant de banda la integració laboral de persones 
amb dificultat d’inserció en el mercat laboral. 
 
Si s’han llegit el Decret llei hauran apreciat que a l’article 16 s’ha afegit 
l’apartat 3 que diu textualment: “L’activitat consistent en la contractació de 
treballadors per cedir-los temporalment a d’altres empreses, es realitzarà 
exclusivament per empreses de treball temporal d’acord amb la legislació 
específica”. 
 
Ho diu clarament, només quan es tracti de feines temporals. Les ETT’s no 
decideixen el tipus de contractació a realitzar, es la empresa contractant qui 
ho fa, ja sigui privada o pública. 
 
Nosaltres pensem que no hi ha cap tipus de discriminació en les mesures 
aprovades el passat 16 de juny. Tot el contrari, en aquest Decret Llei es 
recull amb total claredat i transparència  la defensa de la igualtat i la no 
discriminació en tots els aspectes. 
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El Grup Municipal PCS de Lloret de Mar, considerem inexistent cap motiu 
expressat en aquesta moció per aprovar-la. El que no podem, com 
Ajuntament, és anar en contra del compliment d’una llei. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Riera dient que un cop analitzada la legislació 
pertinent cal dir que abans del Real Decret Llei, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat de treball, les administracions públiques no podien 
subscriure contractes de serveis amb ETT llevat quan es requerien els seus 
serveis per tal de realitzar enquestes, presa de dades i serveis anàlegs. 
 
Només podien constituir-se com agencies de col�locació, col.laboradores 
amb el Servicio Nacional de Empleo, aquelles que no tinguessin fins 
lucratius. 
 
Arrel de l’aprovació del Real Decreto Ley 10/2020, de 16 de juny i d’acord 
amb el que estableix la directiva europea 104/2008 relativa al treball a 
través de  les ETT, s’aixequen limitacions i restriccions que hi havia per 
poder contractar serveis a través de les ETT. 
 
També ss podran constituir com agencies de col�locació , col.laboradores  
del Servicio Nacional de Empleo, totes les agencies autoritzades pel govern 
tinguin fins lucratius o no. I aquesta és la gran diferència amb la situació 
anterior. 
 
Que la directiva europea faculta als governs dels estats membres per tal 
que puguin negar els serveis d’aquestes empreses quan es tracti de 
desenvolupar projectes públics. En tot cas, cal una normativa que ho 
expliciti que de moment no ha estat elaborada. El govern central té sis 
mesos per desenvolupar-ho. 
 
Consideracions legislatives al marge, cal tenir en compte que el mateix Real 
Decret llei estableix un marge de 6 mesos per tal que el mateix govern 
elabori les disposicions necessàries per desenvolupar lo establert en matèria 
de agencies de col�locació. A més estableix que, fins que no entri en vigor la 
normativa de desenvolupament, les disposicions que afecten a les futures 
agencies de col�locació no seran d’aplicació.  
 
Que l’Ajuntament de Lloret de Mar, fins a data d’avui ha respectat sempre 
els principis d’igualtat, publicitat i mèrit i per tant, mai ha utilitzat els 
serveis d’una ETT per seleccionar el personal propi. Una altra cosa, es que 
algunes d’aquestes empreses a més d’aquest servei ofereixen els serveis de 
formació i elaboració de proves psicotècniques i que com empreses 
especialitzades, a vegades, en poques ocasions, s’han utilitzat.  
 
Que, pel que fa a contractes administratius amb empreses concessionàries, 
no es coneix cap cas que l’empresa hagi contractat els serveis d’una ETT, 
però no creiem adient posar-nos a regular com i quins serveis ha de 
contractar una empresa privada.  
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Entenem que hi ha coses pendents de legislar, i que aquesta legislació 
correspon a administracions superiors i no a nosaltres. 
 
Entenem que no cal rebutjar la participació de les ETT perquè mai les hem 
utilitzat en el sentit contractual. 
 
Entenem que no es poden posar en com una empresa privada contracta els 
seus treballadors, per molt que tingui un contracte subscrit amb 
l’Ajuntament. 
 
En definitiva, entenem que correspon a una altra administració legislar en 
aquesta matèria. 
 
Per tot això, votaran en contra de la proposta. 
 
Contesta el Sr. Garcia dient que si hem de confiar en aquest tema en el 
govern central, estem arreglats. Partim de posicions polítiques molt 
diferents, i això es nota en temes com aquest. 
 
L’oferta pública d’ocupació, pagada amb els diners de tots els ciutadans i 
ciutadanes, s’ha de regir pel principi de transparència i igualtat 
d’oportunitats per als demandants de llocs de treball públic. I aquest 
principi, entenem que és incompatible amb el sistema de contractació de les 
empreses de treball temporal. Contractació inestable i precària, amb greus 
absències de drets laborals, que varen costar moltes penalitats aconseguir-
los, i que ara es poden perdre. 
 
Per exemple, si el treballador es posa malalt, no cobra; treballarà 5 dies a la 
setmana i l’empresari només cotitzarà a la Seguretat Social per 5 dies. 
Aquest sistema de contractacions laborals ens portaria directament al segle 
XIX. 
 
En referència a la transparència i igualtat d’oportunitats, si ara algun sector 
de la població sospita que a l’oferta pública de treball existeix l’amiguisme, 
però que no es pot demostrar, amb el sistema de contractació de les 
empreses de treball temporal, hi haurà l’amiguisme i “xanxullisme” i serà 
completament legal. Per tant, nosaltres volem que sigui el SOC i no les ETT, 
qui proporcionin treballadors públics que responguin al perfil que demana 
l’Ajuntament. 
 
Totes les mocions són declaracions d’intencions, i aquesta també ho és. I 
està clar que nosaltres no estem d’acord en la política que el govern de 
l’Estat té en aquest tema. Ja sabem que l’Ajuntament no ha contractat a 
aquestes empreses, i que no té obligació de fer-lo, però creu que és bo que 
s’aprovi la moció per deixar clar el que pensem sobre el tema. 
 



20 

La reforma laboral que vol aplicar el govern és molt dura per la classe 
treballadora. Pensin que solament amb la sospita de problemes econòmics 
es pot acomiadar pagant solament 20 dies, dels quals 8 anirien a càrrec del 
fons de garantia salarial. 
 
En definitiva, el que ell intenta presentant aquesta moció és que 
l’Ajuntament faci una declaració d’intencions sobre aquest tema i un 
compromís que no es contracti mitjançant aquest tipus d’empreses. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Coloma dient que ells estan en contra 
d’aquesta reforma tant a nivell de partit com ell mateix per convicció 
personal. 
 
Aquesta mena d’empreses utilitzen condicions laborals mínimes, que a 
vegades redunden en pèrdua de drets laborals ja adquirits. Sembla que 
sempre les crisis les han de pagar els treballadors. 
 
En aquest tipus de contractació, es redueix el benestar i les prestacions dels 
treballadors, entrant tots en un procés de precarietat. I per això pensa que 
els Ajuntaments han d’ajudar a posar fre.  
 
En definitiva, ells votaran a favor de la moció perquè també volen aturar la 
reforma laboral que proposa el govern, i entén que això és cosa de tots i 
que tots s’han de mullar, treballadors, empreses, administracions, en 
definitiva, tota la societat civil. 
 
Intervé a continuació el Sr. Teixidor, dient que aquest Ajuntament mai ha 
utilitzat aquest tipus d’empreses i queda clar que tampoc podem posar-nos 
en com fan les contractacions de personal les nostres empreses 
concessionàries o les adjudicatàries d’obres. El que sí que podem, i crec que 
fem, és intentar que mitjançant el SOM i el SOC es contracti a gent de 
Lloret o del seu entorn. 
 
No tinc cap dubte que l’oferta pública de l’Ajuntament continuarà essent 
transparent i oberta, com fins ara. Entén que aquesta legislació estatal 
pretén obrir el mercat laboral, i això creu que és bo. 
 
Per part de l’Ajuntament, creu que hem de seguir pel mateix camí quant a 
la contractació, és a dir, fer-lo directament sense utilitzar les ETT’s i 
complint amb la legislació vigent. 
 
De nou, pren la paraula la Sra. Parrilla dient que el que s’ha aprovat fins ara 
és un projecte de llei, i encara hi ha espai perquè els grups parlamentaris 
diguin la seva. A més, ha hagut nombroses negociacions i pensa que ICV té 
grup parlamentari i que és en aquesta sèu on s’han de discutir aquests 
temes. Pensa que l’Ajuntament no és el lloc adequat. 
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Intervé novament el Sr. Riera dient que en el primer punt de l’acord 
proposat es demana el rebuig a les mesures proposades i que les ETT’s 
puguin col.laborar en la gestió de l’ocupació de les administracions 
públiques. Doncs bé, l’Ajuntament ni les ha utilitzat ni pensa fer-ho, i la 
seva contractació de personal continuarà essent transparent. 
 
L’objectiu del Reial Decret Llei no és donar més marge a les ETT, sinó 
fomentar el mercat laboral. 
 
Pensa que no hem d’entrar en discutir una directiva europea i una llei 
estatal que el que fa és recollir-la i introduir-la en el nostre dret. Nosaltres 
el que hem de fer és gestionar Lloret. 
 
El punt segon de la moció demana que aquestes empreses no participin en 
la gestió de contractació de personal d’aquest Ajuntament. Com ja ha 
quedat clar al llarg d’aquest debat, n’hi ha passat mai ni tenim cap intenció 
de fer-ho. 
 
Com ja han dit abans, el govern té 6 mesos per desenvolupar aquesta 
legislació, per tant, creu que fins llavors hem d’esperar. Es important, com 
ja s’ha dit, que s’intenti contractar per a les obres que tenen relació amb 
l’Ajuntament, a gent de Lloret, i això és el que fem. 
 
Pensem que aquest no és el lloc per discutir i debatre aquest tema, sinó que 
hi ha altres indrets més adequats. 
 
Novament, contesta el Sr. Garcia dient que com ja ha dit abans, el que 
busca la presentació d’aquesta moció és una declaració d’intencions per part 
de l’Ajuntament. Ells creuen que la gestió de l’ocupació, tant per les 
empreses privades com per les públiques, s’ha de continuar fent mitjançant 
el SOC, amb igualtat i transparència. Si ho fan les ETT’s no serà així, perquè 
haurà una falta total de control. 
 
Diuen que no és el lloc per debatre aquesta llei. Ells ja han dit que és 
nefasta i que estan radicalment en contra, i no entén la posició d’alguns 
partits, sobretot no entén la política d’alliberació d’aquest tema per part del 
PSOE. 
 
Hi ha un 25% d’economia submergida, per tant, hi ha feina, el que no hi ha 
són llocs de treball. En el SOC les empreses han de justificar el perquè no 
volen un determinat treballador que es proposa, això no passa amb les 
ETT’s, i el que s’està fent és privatitzar el SOC. 
 
En definitiva, mantenen que la seva moció s’hauria d’aprovar, que és 
positiva i que aquí cadascun ha deixar clara quina és la seva posició política, 
i amb això no té rés a dir. 
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Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient al Sr. Garcia que vostès que 
governen a Catalunya, tenen l’obligació de crear llocs de treball. 
 
Que nosaltres i empreses de Lloret, com ara el Casino, han contractat 
sobretot a gent de Lloret i rodalies, i també principalment a joves. Nosaltres 
intentem que les empreses adjudicatàries i les concessionàries, així com les 
seves subcontractades, agafin persones de la nostra àrea i també 
subcontractin empreses locals. Això és el que podem fer i ho fem. 
 
Respecte a les ETT, ja ha quedat clar que mai les hem utilitzar i que no 
tenim cap intenció de fer-ho.  
 
El que és important és crear llocs de treball i evidentment, no estem d’acord 
amb la política del Sr. Zapatero, però això no és objecte de debat en aquest 
plenari. Nosaltres ens ocupem de gestionar bé Lloret. 
 
Sense més deliberació, i per 17 vots en contra dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM i PP, 1 abstenció del regidor del grup municipal GRILL, i 2 vots 
favorables dels regidors de ICV-EUiA i ERC, el Ple de l’Ajuntament rebutja la 
moció presentada. 
 
8. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/10 DE MODIFICACIÓ  DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que aquest 
expedient de modificació es fa donat que hi ha inversions que entenem que 
no són demorables. 
 
Seguidament, dóna lectura a les diferents partides de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells no van votar a favor dels pressupostos 
en el seu dia, i per tant, per coherència, s’abstindran en qualsevol 
modificació que es proposi d’aquests. 
 
Correspon a l’equip de govern que va fer i aprovar els pressupostos, la seva 
gestió i, per tant, també les diferents modificacions que es proposen. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que, evidentment, aquesta modificació 
la fa l’equip de govern als seus propis pressupostos. 
 
Es cert que la nevada va fer mal la carpa i entén que s’ha de substituir. 
També pensa que és molt elevada la partida dels projectes tècnics, ja que 
gairebé es dobla la que hi havia. 
 
Es cert que els pressupostos és una eina viva i que és l’equip de govern qui 
els ha de gestionar. Per això, pensa que és també l’equip de govern qui ha 
d’aprovar aquestes modificacions. 
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Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que ells no varen aprovar els 
pressupostos, i que dubte que els aprovin mai, i també els sembla que la 
partida dels projectes tècnics és molt elevada i, per tant, no estan d’acord. 
No votaran a favor. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Amaya dient que té unes preguntes 
per fer al Sr. Valls. La primera és si havia assegurança de la carpa; una 
altra és on –dintre de l’ajuntament- va la bomba de calor que no es compra 
a empreses de Lloret; i per últim, quins projectes es pensen pagar amb 
aquest augment de 114.000 € en què s’amplia la partida de projectes 
tècnics. 
 
Demana, amb aquesta última pregunta, la relació de projectes pagats i, si 
no la tenen, ja ho demanarà per escrit. 
 
Vol explicar l’esmena que els presenten en aquest punt de l’ordre del dia, i 
que suposa reduir en 80.000 € la partida de projectes tècnics, deixant-la en 
34.000 €, i dedicant 60.000 € a reformes en la llar d’infants Els Pops, 
sobretot en el pati de sorra, doncs quan plou no es pot sortir, i 20.000 € 
més a la llar d’infants Lola Anglada per mobiliari per al pati. Tot això, en 
vies de millorar la qualitat d’aquestes instal.lacions municipals. 
 
L’esmena, en concret, és del tenor següent: 
 

I) Crèdits extraordinaris (inversions)  
 

       codi detall Increment  
3400 63201 Esports.- Construcció Carpa Pere Torrent  335.078,43 
    Total ........................................... 335.078,43 

 
  II) Suplement de crèdit (inversions)    
   

       codi detall Increment  
1510 64001 Serveis Urb. .- Encàrrecs i projec. tècnics 34.000,00 
1690 62500 Serveis Públics.- Adq.i millora mobiliari urbà 14.876,04 
3424 63200 Poliesportiu el Molí.- Reformes 54.668,95 
9200 63200 Serveis Grals.- Reformes i mill. edificis mpals 28.672,32 
3217 63200 Llar infants Els Pops.- Reformes i millores 60.000,00 
3216 62500 Llar infants Lola Anglada.- mobiliari i equip. 20.000,00 
    Total ................................................ 212.217,31 

   
  Total expedient de modificació de crèdit…………… 547.295,74
   

I) Baixes de Crèdits  (inversions) 
 

        codi detall  Minorament  
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1611 62704 Serv.Clavag.- Evaq EBAR aigües res.Urb. Zona 
Nord 380.906,31 

    Total ……………….............................. 380.906,31 
 
  II) Majors i/o nous ingressos (inversions) 

 
        
codi   detall  Increment  
  72001 Minist.de polit.territ..- Subv.Carpa P.Torrent 143.050,37 
  72002 Minist.de polit.territ..- Subv.coberta pav.Molí 23.339,06 

    Total ………………………….......................... 166.389,43 
 
Contesta el Sr. Valls dient que el Sr. Amaya podia haver fet aquestes 
preguntes a la Comissió Informativa, perquè és difícil que les pugui 
contestar ara, però en tot cas ja ho farà. 
 
Sempre és bo que els Ajuntaments tinguin projectes per fer, i evidentment 
ja es passarà el detall al grup socialista. Està clar que necessitem fer 
projectes i que aquests s’han de poder pagar. Solament es demanen a fora 
quan són projectes especialitzats. Cal tenir en compte que els propers 
pressupostos seran difícils i que hem de tenir ja projectes preparats, és un 
roc a la faixa. Com ja hem dit, serà difícil que l’any vinent, donant els retalls 
pressupostaris que vindran de les administracions superiors, puguem 
disposar de partides per, entre altres coses, fer projectes. 
 
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que hem d’optimitzar els recursos 
propis, ja que entén que actualment alguns tècnics municipals tenen menys 
feina (activitats, llicències d’obres, llicències d’obres menors), donat que ha 
baixat la demanda per part dels particulars. 
 
Per tant, fer projectes si, però prioritzant els que puguin fer els tècnics de la 
casa. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Teixidor, dient que ell ja li va preguntar a la 
Comissió Informativa, i estem a la tercera modificació. 
 
Hi ha projectes, com el del giratori, que després no s’han executat. També 
pensa que molts dels projectes els poden fer els tècnics de la casa, i creu 
que l’augment que es fa d’aquesta partida és molt important. De totes 
maneres, és una decisió de vostès, que són els que ho gestionen. 
 
La carpa va donar un bon rendiment, i confia que ara es faci amb materials 
que aguantin més les inclemències climàtiques. 
 
Tot seguit, intervé de nou el Sr. Amaya, dient que entén que l’equip de 
govern no s’ha mirat la seva esmena. 
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En la partida ells deixen una quantitat per fer els projectes de les obres que 
volen fer, i que sumant aquesta modificació a la partida originària, la de 
projectes se situa en 264.000 €. 
 
Repeteix les preguntes fetes en la seva primera intervenció, donat que no 
se li han contestat. Creu que no és difícil de fer-ho, i que les obres que 
proposen pensa que són necessàries, si bé també podrien ser altres. 
 
Novament, contesta el Sr. Valls dient que, el que no faran és deixar de fer 
el que ells creuen pel que el Sr. Amaya proposa. 
 
La partida de projectes es fa amb quantitats alçades, i han de pensar que 
en elles estan també els projectes que es fan a entitats col.laboradores, que 
ens demanen estudis sobre serveis, com poden ser aigua o clavegueram. 
 
Dir-li al Sr. Coloma que tampoc els tècnics no estan tan descarregats de 
feina, doncs a activitats –per exemple- hi ha un sol enginyer. 
 
Tots els que es poden ja es fan des de la casa, i fan molts projectes, però 
no poden fer tots, i menys els molt especialitzats. Com ja ha dit, ho fem 
també en previsió de l’any vinent, i perquè aquest any s’havia posat en 
principi una quantitat baixa. Hem de tenir en compte, a més, que el cost 
dels estudis és elevat i que sempre fem previsions. 
 
Voldríem posar més diners però no els tenim, i com ja ha comentat, s’ha fet 
en previsió de tenir projectes per a l’any vinent. 
 
Respecte a les preguntes, la bomba de calor és per al propi Ajuntament, el 
tema de l’assegurança de la carpa no ho sap, però s’ha utilitzat l’oportunitat 
de la subvenció per part de política territorial, i dir que, respecte a la seva 
esmena, també s’atendrà, malgrat que avui no s’aprovi, i procuraran fer les 
millores que ha comentat el Sr. Amaya. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que les millores de Els Pops es 
podrien haver fet si no haguéssim hagut de posar un contenciós a la 
Generalitat perquè no ens han pagat gairebé 300.000 € d’aquesta llar 
d’infants. Varem fer la inauguració, però no ens han pagat el primer any. 
Confia que vostès puguin fer aquesta gestió i, si cobrem, podríem arreglar 
el pati i altres moltes coses. 
 
La carpa que farem ara és d’un altre estil, serà rígida i s’instal.larà durant 
l’estiu. Ha de dir que Política Territorial ha complert. 
 
Es veritat que no s’ha fet la rotonda de Pau Casals i això significa un estalvi, 
i s’intentarà no haver de tocar el pàrquing. Per tant, si podem estalviar-nos-
la ho farem. Estem treballant en aquesta línia. 
 
El tema de on va la bomba de calor ja s’ha contestat. 
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Vol aprofitar per felicitar als tècnics de la casa per la seva tasca, ja que els 
estem apretant molt, i pensin que fan molts projectes i que tenen una gran 
dedicació, ja que algunes vegades –com últimament s’ha demostrat- han 
treballat fora d’horari, fins i tot estant de vacances. 
 
Seguidament, es posa a votació l’esmena presentada per PSC-PM, la qual és 
rebutjada per 12 vots en contra dels regidors presents de CIU i PP, 2 
abstencions dels regidors d’ICV-EUIA i ERC, i 6 vots favorables dels regidors 
de PSC-PM i GRILL. 
 
A continuació, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada 12 vots 
favorables dels regidors presents de CIU i PP, 2 abstencions dels regidors 
d’ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 5 vots en contra dels regidors de PSC-PM. Per 
tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
   
Atès  que  es  necessari atendre  determinades despeses que no 
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar  aquelles partides  
insuficientment dotades així com crear-ne de noves  amb crèdits 
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions: 
    
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries 
 

I) Crèdits extraordinaris (inversions)  
 
       codi detall Increment  
        

3400 63201 Esports.- Construcció Carpa Pere Torrent  335.078,43 
       
    Total ........................................... 335.078,43 

 
  II) Suplement de crèdit (inversions)   
    
       codi detall Increment  
        

1510 64001 Serveis Urb. .- Encàrrecs i projec. tècnics 114.000,00 
1690 62500 Serveis Públics.- Adq.i millora mobiliari urbà 14.876,04 
3424 63200 Poliesportiu el Molí.- Reformes 54.668,95 
9200 63200 Serveis Grals.- Reformes i mill. edificis mpals 28.672,32 
        
    Total ................................................ 212.217,31 
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  Total expedient de modificació de crèdit…………… 547.295,74
   

B) Els recursos  econòmics  a utilitzar  per  a  fer  front a  
l’expedient de referència se instrumentarà  d’acord  amb  el  que  
disposa  article 177.4  R.D.  2/2004 de 5 de març. 

 
I) Baixes de Crèdits  (inversions) 

 
        codi detall  Minorament  
1611 62704 Serv.Clavag.- Evaq EBAR aigües res.Urb. Zona 

Nord 380.906,31 
       
    Total ……………….............................. 380.906,31 

 
  II) Majors i/o nous ingressos (inversions) 

 
        
codi   detall  Increment  
        
  72001 Minist.de polit.territ..- Subv.Carpa P.Torrent 143.050,37 
  72002 Minist.de polit.territ..- Subv.coberta pav.Molí 23.339,06 
        
    Total ………………………….......................... 166.389,43 

 
9.- PROPOSTA D’ACORD DE RETIMENT DEL COMPTE  GENERAL DE 
L’EXERCICI 2009 QUE INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA 
CORPORACIÓ, ORGANISME AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ DE LLORET” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA 
MUNICIPAL LLORET FUTUR, S.A.  
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual 
dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PP, ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 5 abstencions dels regidors de PSC-PM, el 
Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Aquesta Alcaldia – Presidència en relació a l’expedient que és tramita 
relatiu al Compte General corresponent a l’exercici de 2009,  es  
sotmet a la consideració de la Comissió de les Àrees de Serveis 
Centrals, Seguretat i Via Pública i Medi Ambient i Mobilitat, actuant 
com a Comissió Especial de comptes, la següent proposta: 
 
Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió 
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 22 d’abril  d’enguany i 
que s’han complimentat els requisits d’informació pública mitjançant 
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el corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
núm.86  de data 06/05/2010. 
 
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit 
de que, en el termini d’informació pública no s’han presentat 
reclamacions contra l’expedient de referència. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2009, que 
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom   Serveis 
de  Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima 
Municipal Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la 
fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya , 
donant compliment amb el que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de març  
 

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC, CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i GRILL, DAVANT EL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR DE POSICIONAMENT 
DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Coloma dient que el seu 
grup retira la moció per ells presentada, donat que s’ha presentat una 
conjunta per ERC, CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i GRILL sobre el mateix tema, i 
que substitueix a l’abans esmentada. 
 
Aquesta  moció ha estat oberta a tots els partits polítics, i en la seva 
redacció definitiva han treballat tots els grups municipals que ho han volgut. 
Per això agraeix la voluntat de la resta de grups, a excepció –evidentment- 
del PP. 
 
Seguidament, dóna lectura a la moció. 
 
Continua dient que amb serenor i calma presenten aquesta moció. No és el 
que han fet un grup de 4 persones que han trencat els vidres de la sèu 
d’ERC de Lloret. Desgraciadament, són uns quants intolerants i que no 
mereixen cap respecte. 
 
Intervé el Sr. Teixidor lamentant, primerament, el que ha dit el Sr. Coloma 
sobre la sèu d’ERC, però desgraciadament sempre hi ha gent que no té cap 
respecte als altres i es posa a la seva disposició pel que faci falta. 
 
Continua dient que estan emprenyats perquè el Tribunal Constitucional ha 
passat per alt la voluntat majoritària del Parlament Català, del Congrés de 
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Diputats i dels catalans que varen participar al Referèndum sobre l’Estatut, 
sobretot als que varen votar que si. 
 
Estem emprenyats perquè això ho ha fet un Tribunal il.legítim i incomplert, 
membres del qual fa temps tenen el seu mandat caducat, i no han estat 
reemplaçats. 
 
Aquesta és una responsabilitat dels grans partits nacionals i dels que li 
donen suport en determinades ocasions. Sembla a vegades que aquests 
partits busquen més el desgast del contrincant que la unitat de tots plegats. 
 
Això és el que està passant ara amb la discussió sobre la manifestació i com 
ha de ser presidida. Aquestes actuacions provoquen el desencant de la 
ciutadania envers els polítics, i això provoca els elevats graus d’abstenció. 
No oblidem que les eleccions al Parlament de 2009 no es va arribar al 30% i 
a les Municipals del 2007 tampoc es va arribar al 50%. 
 
Entén que en aquests moments s’ha de donar una imatge d’unitat, i des del 
seu grup es demana que els partits facin una crida als líders polítics perquè 
en aquests temes importants es posin d’acord. 
 
D’aquesta desitjable unitat dependrà que la manifestació sigui un èxit, com 
desitja. 
 
En definitiva, entenem que el Tribunal Constitucional no té legitimitat i 
considera que 9 persones no poden decidir per un poble. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Garcia dient que per a ICV-EUiA, la 
sentència del Tribunal Constitucional no és acceptable ni assumible. El 
Tribunal Constitucional, deslegitimat, ha passat d’incompetent a 
irresponsable amb aquesta sentència. Del veredicte notificat, es declaren 
directament inconstitucionals 15 articles, s’interpreten 27 i hi ha un tracte 
declaratiu del terme nació del preàmbul. Aquesta sentència trenca un pacte 
entre Catalunya i Espanya i retalla els drets nacionals i socials dels catalans 
i catalanes. Ha prevalgut l’opinió sense autoritat i il�legítima de 10 persones 
sobre la voluntat de milions de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que 
varen aprovar la Llei Bàsica de l’Estatut en referèndum. 
 
ICV-EUiA no reconeix aquest Tribunal Constitucional. La sentència és el 
resultat de la composició d’un Tribunal Constitucional pactat pel PP i el 
PSOE. Un pacte legal, però no democràtic, sobre la justícia. A l’estat 
espanyol és necessària una reforma judicial democràtica i una reforma de la 
Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. 
 
La sentència és també un important pas enrere en el procés autonòmic, un 
retrocés i un bloqueig de l’Espanya plural. Pretén l’uniformisme, i barra el 
pas i allunya el federalisme. 
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Per a nosaltres, Catalunya, les seves institucions i l’esquerra no poden 
acceptar aquest retall en la sentència. Catalunya no ha de renunciar al seu 
autogovern, ni a la democràcia del poble, expressada en el referèndum, i ha 
de continuar exigint que es compleixi el pacte. 
 
Catalunya és una nació, diguin el que diguin el PP i el TC. Catalunya ha de 
mobilitzar-se, com en altres moments de la nostra història, per a defensar i 
per fer avançar els seus drets nacionals i socials. Per tot això, aquesta 
setmana ens posarem en contacte amb tots els grups polítics del Consistori 
per fer un front comú i que la nostra protesta no es quedi tant sols en 
presentar una moció i debatre-la. 
 
També volem manifestar el nostre suport a la convocatòria unitària 
impulsada per Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació, nosaltres 
decidim”. Creiem amb fermesa que Catalunya ha de ser el que la seva gent 
decideixi democràticament. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Ontañón preguntant al Sr. Secretari General si és 
correcte que es retiri una moció i substituir-la per una altra. No ho diu per 
aquest cas, però pot sentar un precedent per al futur. 
 
Contesta el Sr. Secretari General que s’ha fet altres vegades, i que es fa per 
motius d’eficàcia, però que si algun grup té dubtes i vol fer-ho més 
formalment, demanarà a l’alcalde que així es faci. 
 
De nou, intervé el Sr. Ontañón dient que deu tenir mala memòria perquè no 
ho recorda, però que en tot cas no en farà qüestió.  
 
Sembla que està viu l’esperit del Pacte de Tinell pel que els altres grups 
polítics van pactar deixar al marge el Partit Popular, fins i tot el diàleg amb 
aquest. 
 
Malgrat que la nova versió de la moció millora l’anterior perquè s’han llimat 
aspreses, no estan d’acord i expressaran la seva opinió sobre aquesta en el 
punt següent, quan presentin la seva moció alternativa. 
 
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Parrilla lamentant el que ha comentat 
el Sr. Coloma sobre la sèu d’ERC.  
 
Continua dient que el Tribunal Constitucional ha resolt finalment la 
sentència sobre el recurs del PP contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
FETS 
Aquest Tribunal no té l’autoritat moral que seria desitjable per emetre una 
sentència d’aquesta transcendència. La sentència no ha donat la raó al PP, 
que va impugnar 129 articles dels 223 que té l’Estatut. 
 
L’Estatut ha estat declarat constitucional, tot i que la sentència inclou 
algunes modificacions que no compartim. L’Estatut continua viu, segueix 
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essent la llei de lleis catalana i es manté la vigència de la seva arquitectura 
fonamental i d’una gran majoria del seu contingut. No s’ha de tornar cap 
competència ni està en perill el finançament. 
 
Com no pot ser d’altra manera, malgrat no compartir-la, acatem la 
sentència del Tribunal. No la compartim, perquè considerem que és 
constitucional tot el text. 
 
Reiterem la nostra convicció que Catalunya és una nació, per raons 
històriques i perquè així ho creuen i ho han expressat reiteradament els 
seus ciutadans. No renunciem a les aspiracions de Catalunya contingudes 
en l’Estatut que van votar els catalans. 
 
Continuem defensant el contingut íntegre de l’Estatut, perquè l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya és: 
 

- El reflex de l’aspiració majoritària d’autogovern de Catalunya 
- L’expressió majoritària de la unitat civil i política del poble de 

Catalunya 
- El pacte entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals per 

definir l’encaix de Catalunya a Espanya a la llum de la realitat del 
segle XXI 

 
La Unitat és la millor via per defensar aquesta voluntat majoritària del poble 
Català. La indignació del poble de Catalunya davant la falta de visió política i 
històrica del Tribunal Constitucional ha de ser expressada amb fermesa, 
determinació, serenitat i intel�ligència. 
 
Hem d’evitar que la sentència d’un Tribunal sense autoritat moral 
desemboqui en un conflicte entre Catalunya i Espanya. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde agraint a Omnium Cultural de 
Lloret de Mar l’haver presentat una moció, si bé les mocions són cosa dels 
grups municipals, però de totes maneres, l’han tingut en compte. 
 
Agraeix als regidors el consens, així com als grups municipals que hagin 
pogut signar una moció conjunta. Lamenta que el PP no s’hi hagi sumat, 
però ja sabem que pensen diferent en aquest tema. De totes maneres, ha 
de dir que a la Comissió Informativa el Sr. Coloma va dir que la moció 
estava oberta a tothom. 
 
Es important la unió en aquests temes, i tots hem d’anar a la manifestació 
amb el lema que el seu convocant, Omnium Cultural, proposa. De totes 
maneres, CIU es posa a disposició del President del govern de la 
Generalitat. Confia que siguin capaços en posar-se d’acord. Per la seva part, 
no vol entrar en el lloc de desqualificacions ni de rebatre algunes de les 
informacions que s’han publicat últimament. 
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Contesta el Sr. Coloma, que quan va presentar la seva moció la va enviar 
per correu electrònic a tots els grups, i a la Comissió Informativa va dir que 
estava oberta a tots. 
 
El grup municipal de PP s’ha exclòs ell mateix. Quan es va fer la nova 
redacció amb el consens de la resta de grups, també se’ls va enviar. 
Nosaltres no excloem a ningú, són vostès els que s’exclouen. 
 
No volem fer ara aquí un debat nacional, sinó demostrar que estem 
emprenyats, i és per això que presentem la moció i ho volem deixar clar. La 
unitat és la força i units tornarem a vèncer. 
 
Novament, intervé la Sra. Parrilla que confia que la manifestació sigui tot un 
èxit, i també dóna les gràcies a Omnium Cultural per la seva convocatòria. 
Estaran representats la major part dels partits polítics. Però volem posar de 
manifest que també és important el dia següent, i que es segueixi donant la 
mateixa imatge d’unitat. 
 
Sense més deliberació, i per 18 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 2 vots en contra dels regidors de PP, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El 30 de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya va aprovar, 
per amplíssima majoria, el projecte de nou Estatut d’Autonomia. 
Aquell text, expressió unitària dels anhels d’autogovern del nostre 
poble, va patir severes retallades en el seu tràmit al Congrés dels 
Diputats de Madrid. Malgrat les retallades, una majoria de ciutadans 
va votar que sí perquè va entendre que era millor aquell petit avenç 
que no quedar-nos sense res.  
 
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 
28 de juny el Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre 
l’Estatut, el que ha significat una segona retallada greu i, en 
conseqüència, un xoc de legitimitats. Catalunya és forta quan els 
catalans expressem lliurement la nostra voluntat. L’Estatut és una 
gran pàgina de la nostra pròpia història però aquest ha estat retallat 
per un Tribunal Constitucional sense legitimat. 
 
Amb aquesta sentència s’ha alterat el contingut de l’Estatut i, a més a 
més, i de forma no menys important, s’ha trencat el pacte que 
significava l’Estatut, entès com una eina de regulació de les relacions 
entre Catalunya i l’estat espanyol.  
 
Ara més que mai cal actuar amb serenitat però amb la màxima 
fermesa. Aquesta sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de 
tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya, vinguin d’on vinguin i 
parlin la llengua que parlin. Ens cal, doncs, una resposta democràtica, 
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unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a 
país al llarg de la història. 
 
Estem convençuts que davant d’aquest xoc de legitimitats i, en 
aquests moments decisius, totes les forces del catalanisme serem 
capaços de donar una resposta unitària, serena i contundent d’acord 
amb el que el poble de Catalunya demana.  
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’ERC, CIU, PSC-PM, 
ICV-EUIA i GRILL, proposen al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Mostrar el nostre rebuig a la sentència emesa pel Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.  

 
2. Constatar que aquesta sentència ha modificat la voluntat del 

poble de Catalunya expressada a través del seu Parlament i 
posteriorment ratificada per referèndum, tot anul�lant així el 
reconeixement de la sobirania del poble català. 

 
3. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació 

unitària convocada per Òmnium Cultural amb el lema “Som 
una nació. Nosaltres decidim” que se celebrarà el proper 10 de 
juliol a Barcelona i fer una crida a la ciutadania a sumar-se a la 
mobilització.  

 
4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de 

Catalunya, als portaveus dels diferents grups amb 
representació a la cambra i al Govern espanyol.” 

 
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
POPULAR, DAVANT EL PLE DE L’ AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, 
DE POSICIONAMENT DAVANT LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón dient 
que aquesta moció és institucional i és la que ha presentat el PP en tots els 
ajuntaments. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra a aquesta, que és del tenor següent: 
 

La democràcia exigeix el respecte escrupolós de l’Estat de Dret i de la 
Constitució. Totes les controvèrsies polítiques han de respectar les 
regles del joc democràtic ja que són la garantia de les nostres 
llibertats. Fora del marc constitucional no hi ha  cap alternativa 
democràtica. 
 
En aquest procés, no hi ha vencedors ni vençuts, només la 
democràcia i l’Estat de Dret, que són valors de tots els demòcrates. 
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El Tribunal Constitucional ha emès el seu judici sobre l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Tots els demòcrates, amb independència 
de les postures defensades fins avui sobre la matèria objecte 
d’aquesta resolució, tenen el deure i la responsabilitat ètica de 
reconèixer que no hi ha legitimitat democràtica al marge de la 
Constitució i que aquesta determina que és el Tribunal Constitucional 
qui interpreta les lleis, inclusa una llei tant important com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
El Tribunal Constitucional garanteix les llibertats dels catalans i un 
Estatut plenament constitucional. 
 
Al Ple Municipal es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Davant de la greu situació econòmica que pateix el país, fer una  
crida a la responsabilitat de tots els partits i institucions públiques, 
per concentrar els esforços en donar desposta a una crisi econòmica 
que ha deixat sense feina a centenars de milers de catalans. Ara no 
és el moment de generar enfrontaments institucionals sinó d’abocar-
nos a que Catalunya torni a ser una economia generadora d’ocupació. 
 
2.- Reclamar el desenvolupament lleial de l’Estatut, ara plenament 
constitucional, per part dels governs espanyol i català, i el 
compliment de la sentència per part de tots. 
 
3.- Encoratjar a tots els patits democràtics, tant a Catalunya com al 
conjunt d’Espanya, a donar per tancat el debat sobre la 
constitucionalitat de l’Estatut i a centrar-nos en els problemes reals 
dels ciutadans com són la creació de llocs de treball, la seguretat, la 
immigració, l’educació, la sanitat, el manteniment de les pensions, 
etc. 

 
Continua dient que després d'haver presentat la nostra moció alternativa 
com resposta a la de ERC, convidant a tots els partits a tancar el debat del 
Estatut i posar-se a treballar per a intentar solucionar la delicada situació 
econòmica del país, volem manifestar el nostre rebuig a la convocatòria 
encapçalada pel president de la Generalitat per a protestar per la fallada del 
Tribunal Constitucional, entenent que pronunciar-se abans de conèixer el 
text de la sentència demostra que és una actitud i una reacció 
preestablerta, una declaració ja escrita preparada fos el que fos el contingut 
de la sentència i dirigida a obtenir rèdit polític de tipus preelectoral, sense 
que s'amidin les conseqüències d'aquest acte.  
 
Intentar obtenir renda política a càrrec del desprestigi de les institucions de 
l'Estat com és el Tribunal Constitucional, és una actitud gravíssima tenint en 
compte que si bé és cert que els seus membres havien esgotat el seu 
mandat, tot intent de renovar-lo i designar nous membres van ser 
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sistemàticament vetats en el Congrés per aquells que ara critiquen aquest 
fet i fins a aquells que ara es manifesten són els mateixos que per llei van 
votar la pròrroga del mandat fins i tot de la presidenta del TC.  
 
Intensa ha estat la campanya de desprestigi d'aquest Tribunal per part de la 
Generalitat per incapaç i caduca, però li han seguit enviant un després 
l'altre recursos d'institucionalitat sobre altres matèries. Magnífica mostra de 
coherència. 
 
No podem tolerar d'altra banda que s'inculpi al Partit Popular, com s'està 
fent diàriament, com culpable de la pròpia sentència, i acusar-lo de ser 
enemic de Catalunya pel simple fet d'haver presentat un recurs de 
anticonstitucionalidad, sense que es faci esment alguna intencionadament 
que van ser presentats altres sis recursos més entre ells el del Defensor de 
Poble, nomenat pels socialistes, i de diverses Comunitats Autònomes, entre 
elles Aragó i Balears, de govern igualment socialista, sobre els quals la 
sentència té encara que pronunciar-se.  
 
El Partit Popular va presentar el seu recurs en el marc de la major 
legitimitat després d'haver estat exclòs antidemocràticament en aquell 
famós però trist acord signat en el Saló del Tinell, segons el qual no havia 
acord ni tan sols diàleg amb el Partit Popular i després que no s'acceptés 
sistemàticament ni una sola de les esmenes presentades en el Parlament de 
Catalunya en l'acte de l'aprovació de l'Estatut.  
 
Possiblement un altre hagués estat el resultat d'haver hagut major capacitat 
de diàleg, tenint en compte que el Partit Popular ja havia demostrat durant 
els seus anys de govern la seva confiança en l'Estat de les Autonomies i va 
anar durant aquests anys quan es van fer els majors traspassos de 
competències a Catalunya com la creació dels Mossos d'Esquadra, amb 
l'innegable salt quantitatiu en el finançament autonòmic. 
 
No es pot titllar al PP d'enemic de Catalunya pel sol fet d'haver presentat de 
forma legítima un recurs de anticonstitucionalidad. Recordem que el propi 
Govern de la Generalitat ha presentat de forma legítima durant els últims 
anys 250 recursos de anticonstitucionalidad contra lleis de l'Estat, sense 
que a ningú del PP se li hagi ocorregut dir que per això el Govern de la 
Generalitat és enemic del Govern de l'Estat.  
 
El Partit Popular ha actuat sempre amb la major transparència i lleialtat. No 
podem dir el mateix de qui, amb nocturnitat, va pactar amb el President 
Zapatero un nou text de Estatut al marge del propi Parlament perquè 
després no es mantinguessin ni una de les promeses, prova evident de la 
falta de formalitat de qui dirigeix les destinacions de la Nació.  
 
Un President que va prometre aprovar el Estatut tal com sortís del  
Parlament de Catalunya, per després intentar deixar-lo “net com una 
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patena”, com bé va prometre aquell President de la Comissió Constitucional 
que tots coneixem.  
 
No podem acceptar que es digui que la sentència (encara no escoltada) és 
un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de 
Catalunya, vinguin de on vinguin i parlin la llengua que parlin, quan en el 
Referèndum celebrat a Catalunya en l'any 2006 el nou Estatut només va ser 
aprovat per un de cada tres catalans, (1 de cada 2 es van quedar a casa) 
amb el que bé van manifestar que eren uns altres els problemes que li 
preocupaven, com l'atur, la inseguretat, la immigració, etc. 
 
Se'ns presenta la pretesa retallada del Estatut com un enfrontament i una 
desgràcia per a Catalunya, com si amb això el país es veiés enfonsat en la 
misèria. Han passat 4 anys des de llavors i des de la mateixa Generalitat 
se'ns ha repetit incessantment que s'estava aplicant el nou Estatut en un 
75% i fa més d'un any se'ns va dir que s’havia aprovat el nou finançament 
tal com havien somiat els catalans.  
 
Se'ns ocorre preguntar que en aquests 4 anys últims amb el Estatut gairebé 
en ple desenvolupament i amb nous recursos somiats, què ha canviat a 
Catalunya? És que per potser tenim més policia al carrer? Han millorat les 
prestacions socials? Paguem menys impostos? Què ha canviat en aquests 
últims 4 anys, que hem superat el 20% d'atur, hem polvoritzat el dèficit en 
més d'un 10%, s'estan retallant les prestacions socials, retallant els salaris, 
congelant les pensions, incrementant els impostos, també l'IVA?. De què 
ens ha servit desenvolupar el nou Estatut? Que algú ens ho expliqui. O és 
que d'això també té la culpa el Partit Popular?  
 
Lamentem sincerament l'actitud de qui venen per onsevulla el missatge que 
qui ha perdut és Catalunya, quan veus bé autoritzades, com ahir el 
President de l'Audiència Provincial de la nostra Província manifestava no 
entendre les reaccions d'alguns dirigents polítics atès que davant de 
l'enorme nombre de preceptes impugnats, la declaració 
d'inconstitucionalitat afecta molt pocs d'ells i un nombre limitat de matèries.  
 
M'atreviria a dir que la majoria de qui donen suport obertament a la 
manifestació anunciada no s'han llegit ni tan sols el fallo del TC. i van a 
manifestar-se simplement pel que han escoltat, per motius polítics o perquè 
els han tocat simplement aquesta fibra tan sensible i fàcil de manipular com 
és el patriotisme i la pretesa ofensa a la dignitat de la pàtria.  
 
Podríem allargar-nos indefinidament per demostrar la utilització electoral 
que es pretén fer amb la fallada del Tribunal Constitucional, però sent 
coherents amb la nostra pròpia moció, varem convidar novament a tancar 
el tema i a asseure's a dialogar, doncs són molts els problemes que té el 
país i la majoria no depenen d'aquest escàs 5% de preceptes qüestionats 
per la sentència en el propi Estatut.  
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Ni el problema de la llengua (recordem que mitja Catalunya és 
castellanoparlant) ni el concepte de nació van a proporcionar treball als més 
de 600.000 catalans que manquen d'ocupació, ni van a tapar l'enorme forat 
que s'està obrint en les relacions entre Catalunya i l'Estat, ni van a ajudar   
-sinó per contra a empitjorar- la situació d'un país sumit en la major crisi 
econòmica de la seva història moderna.  
 
I no entenem per això com i precisament ara els nostres polítics de 
Catalunya fan del tema Estatut el centre dels seus esforços i no se centren 
a solucionar els reals problemes del carrer que no són l’Estatut. Per això 
diem en veu ben alta manifestació no i diàleg polític sí. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que el 31 d’octubre de 1978, es va sotmetre a 
votació la Constitució Espanyola al Congrés del Diputats de Madrid. Tots 
sabem que es va aprovar amb àmplia majoria, però dels 16 diputats 
d’Alianza Popular, 5 varen votar en contra i 3 es varen abstenir. I a la 
campanya prèvia sobre la Constitució, AP va abanderar l’abstenció. Al PP li 
deu fallar la memòria, `perquè ara amb aquesta moció ens recorda que fora 
del marc de constitucional no hi ha cap alternativa democràtica. 
 
També ens assegura que no hi ha hagut ni vencedors ni vençuts, però jo sí 
que li puc assegurar que hi ha hagut un clar vencedor, i aquest ha estat el 
nacionalisme excloent de l’Espanya cañí, que defensa amb ungles i dents el 
Partit Popular. 
 
Hauria de recordar la campanya anticatalana que va escampar tota la 
maquinària tant humana com mediàtica del seu partit, quan a Catalunya es 
va aprovar l’Estatut. I la desafecció posterior a Catalunya ver Espanya que 
ha disparat l’índex de ciutadans i ciutadanes que volen la independència de 
Catalunya. I per acabar de reblar el clau, i segons la seva moció, ens 
recorda que si no acatem la sentència és perquè no som demòcrates. Ara ja 
només falta que ens amenaci amb l’excomunió. 
 
És del tot inacceptable que el PP pretengui aconseguir via Tribunal 
Constitucional el que no,li ha atorgat la ciutadania a les urnes, i el que no 
ha aconseguit a les institucions. I no ens digui que aquesta sentència 
garanteix les llibertats dels catalans. 
 
Contesta el Sr. Ontañón que el Sr. Garcia ha utilitzat un seguit d’arguments 
partidistes. Ells podrien complir pàgines senceres amb totes les injúries i 
calumnies que certs partits nacionalistes han vessat contra el PP declarant-
lo anticatalà, simplement per criticar decisions del govern de Catalunya. 
 
Tots sabíem, vostès també, que determinades parts de l’Estatut eren 
inconstitucionals. També és legítim el que volien que fos l’Estatut, com 
també ho és demanar la independència, però no caben dintre la Constitució. 
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Ho tenen fàcil, modifiquin vostès la Constitució, no és la bíblia, es pot 
modificar, però segueixin aquest camí i no altre. 
 
Li sorprèn que mentre el Sr. Zapatero i la Sra. Chacón diguin que ara tot 
està més bé, a Catalunya diguin altres coses. El PP no vol anul.lar l’Estatut, 
el que vol és que sigui constitucional. 
 
Nosaltres acatem la decisió del Tribunal Constitucional, ens agradi o no. 
 
Hem de denunciar l’actuació del President de la Generalitat, que és el 
president de tots, quan es va saber que ja hi havia sentència. Va fer un 
discurs que era clar que ja estava preparat, sense esperar a llegir-la. No 
entén la postura del President, quan sense haver-la llegit va incitar a la 
rebel�lió. 
 
Torna a dir que el Sr. Zapatero ja sabia que no era constitucional l’Estatut, i 
va prometre el que sabia que no podia fer, i va enganyar el poble. En canvi, 
sembla que tota la culpa és del PP. 
 
També hem de tenir en compte que si el Tribunal Constitucional no s’ha 
renovat, és perquè el govern de Madrid no ho ha volgut. 
 
Nosaltres hem utilitzat una via legítima, altres no. 
 
Pren la paraula, novament, el Sr. Garcia, dient que el que no pot ser és que 
10 persones interpretin la Constitució per sobre del que pensa la majoria 
dels catalans. 
 
A més, quan alguns d’aquests jutges varen jurar fidelitat al moviment, i 
aquest és el problema, que ve derivat d’una transició mal feta. S’ha de fer 
una renovació total de la justícia. 
 
També podríem parlar de la productivitat laboral d’aquests jutges, que han 
trigat més de 4 anys en emetre una Sentència i que sembla que després no 
ha agradat a ningú. 
 
Recorda que un jutge del PP que ja ha mort, va ser governador civil de 
Màlaga. Això és així, molts d’ells no creuen en la Constitució, per tant, no 
tenen legitimitat, i això és el que és democràcia per al PP. 
 
Nosaltres no estem d’acord amb la Sentència per les raons abans 
esmentades, i el PP s’ha transvestit, no varen votar a favor de la 
Constitució, es van abstenir, i ara són més demòcrates que ningú, no ho 
entén. 
 
Novament, respon al Sr. Ontañón que no cal que el Sr. Garcia vagi tant 
lluny. Catalunya no és la de 1714 ni la de 1936. Ni Espanya és la del 2 de 
maig ni la de 1939. 
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Ha canviat tot. El que han de tenir en compte és que a Catalunya més de la 
meitat són castellano-parlants, i això no es té en compte, i es volen imposar 
coses com es feia anys abans des de l’altra banda. 
 
Durant molts anys, el govern ha vetat totes les propostes que s’han fet i 
que vostès que governen, són els que tenen la responsabilitat d’haver 
substituït al Tribunal Constitucional. Aquest és el que és i té la competència 
que les lleis li han donat. 
 
L’Estatut de Catalunya ara és constitucional i està viu, i ells ho acataran fins 
a les últimes conseqüències. 
 
Sense més deliberació, i per 18 vots en contra dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 2 vots a favor dels regidors de PP, el 
Ple de l’Ajuntament rebutja la moció presentada. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde,dient que lamenta els fets ocorreguts fa uns 
dies a la sèu d’ERC, en que una pedra va trencar un vidre. 
 
PROPOSTA D’URGÈNCIA. 
 
12.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS 
MUNICIPALS DE PSC-PM i ERC DAVANT EL PLE, PROPOSANT 
L’APROVACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE TOTES LES RETRIBUCIONS PER 
INDEMNIZACIÓ DE TOTS ELS REGIDORS SEGUINT EL BAREM DE LA 
FEMP.  
 
En primer lloc, es posa a votació la urgència de la inclusió d’aquest punt en 
l’ordre del dia, la qual cosa és aprovada per unanimitat. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Parrilla, que dóna lectura 
íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma entenent que la reducció en les retribucions no 
solament ha de quedar en els sous (que és el que hi havia aprovat), sinó 
que pensen que tots han de donar exemple, malgrat que sap que no 
salvarem amb això el pressupost. Creuen que és un gest necessari. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que al principi d’aquesta legislatura 
varem presentar esmenes en la línia de rebaixar les retribucions als regidors 
i regidores, i rebaixar l’assignació als grups municipals, per tant no direm 
que no a aquest moció.  
 
Però el que no hauríem de fer és desviar la qüestió i recordar que la situació 
de crisi que crisi que patim i que s’intueix forta, no l’han provocada els que 
guanyen 1 000€ al mes, com és el meu cas, i com a regidor-portaveu, sinó 
que l’ha provocada el gran capital especulatiu financer, i que a aquests 
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responsables, ningú els rebaixa res, al contrari, els donem diners entre tots 
perquè reflotin, no fos cas que s’ofeguessin. 
 
I es fan polítiques perquè cada vegada tinguin més i més diners: i la classe 
treballadora, que és el suport econòmic de l’Estat, tingui cada vegada 
menys diners. 
 
El Sr. Duran i Lleida, en una entrevista fa uns dies, va dir que un poble 
sense rics era un poble pobre. Ells no estan d’acord. 
 
Les SICAV, aquests fons d’inversió especulativa, han passat de cotitzar el 
18% a l’1%. Els rics, abans de la crisi, tenien una fiscalitat del 16%, ara del 
14%. Però els treballadors i treballadores continuen cotitzant el 35%.  
 
Quant a l’impost de patrimoni, i ja sabem qui té el patrimoni, amb les 
rebaixes que han obtingut, l’estat deixa d’ingressar 3 000 MEUR. Per frau 
fiscal, es deixen d’ingressar 100 000 MEUR, que equival al 25% que es 
calcula sobre l’economia submergida, i que cada vegada es destinen menys 
recursos per eliminar-la.  
 
Espanya és el país d’Europa en què un milió i mig d’empresaris declaren a 
Hisenda menys que els seus treballadors.  
 
Aquest és el resultat de les polítiques sociolliberals del PSOE, PP i CIU. 
Sembla que tinguin por de quedar-se sense rics. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que no tenen cap inconvenient en 
acceptar-ho (malgrat que sigui el “chocolate del loro”), però demana la Sr. 
Garcia que no insulti a la resta dels partits. 
 
En el PP no tots són rics, hi ha també molts obrers i gent de totes les 
classes socials, com en tots els altres partits. Què pensa el Sr. Garcia, que 
al PP no el voten els treballadors?. Si us plau, deixi de fer demagògia. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Alcalde dient que farà primer un aclariment, i és 
que no s’està aplicant el que va dir la FEMP, perquè de fer-ho crearia un 
desequilibri entre els regidors. Això és el que des dels serveis econòmics li 
han informat. 
 
Es evident que és un gest simbòlic, però ells també creuen que s’ha 
d’aprovar, i per poder fer-ho és pel que presenten una esmena a la moció 
proposant que la reducció sigui d’un 5% lineal en les indemnitzacions. 
 
L’esmena consisteix en donar una nova redacció al punt PRIMER, que 
quedaria de la següent manera: 
 

“PRIMER. Aprovar la reducció, en un 5% en termes anuals, de les 
indemnitzacions per assistència a les distintes sessions dels òrgans de 
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l’Ajuntament.” 
 
Els diferents grups, sobretot els que han presentat la moció, poden fer 
altres propostes, si així ho consideren necessari. 
 
De totes maneres, ha de dir que hi ha regidors que no tenen concedida 
dedicació exclusiva, però que es dediquen gairebé en exclusiva a 
l’Ajuntament. Això és una realitat i és aplicable a tots els grups municipals. 
 
Evidentment, és una qüestió política, una forma de tenir en compte, 
sobretot al que no tenen feina i, perquè no també, als que se’ls ha rebaixat 
el sou. 
 
No pot deixar de dir-li al Sr. Garcia que deixi de fer demagògia parlant dels 
altres partits, i el que ha de fer, donat que ells governen a Catalunya, és ser 
més àgils en les polítiques de creació de treball i de gestionar els llocs de 
treball que hi ha, per evitar les grans borses d’economia submergida. I això 
sí que ho va denunciar el Sr. Duran. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Parrilla dient que per la seva part no 
hi ha cap problema en acceptar l’esmena, donat que segueix la línia 
marcada per la moció. 
 
Ja sabem que no representa un gran benefici per al pressupost, però pensa 
que és un detall que hem de tenir. 
 
De nou, el Sr. Coloma intervé dient que ells també estan d’acord amb 
l’esmena presentada. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que, en cap cas, ha parlat en 
contra de les persones o partits, sinó en contra de les polítiques d’aquests 
partits. I si no s’ha entès així, demana disculpes. 
 
Creu que amb aquesta moció no s’ha de desviar la qüestió, que és la crisi 
que pateixen els treballadors. Per sortir d’aquesta, l’esforç ha de ser de tots 
i creu que en aquests moments les polítiques utilitzades per sortir de la crisi 
són injustes amb els treballadors. 
 
Intervé, de nou, el Sr. Ontañón dient que ells estan a favor del que sigui la 
majoria del Ple i que no tenen cap inconvenient en acceptar l’esmena. No 
estan aquí pel sou, sinó per treballar per Lloret, i per tant ho accepten. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que el que el Sr. Garcia no pot 
fer és anar desqualificant els altres partits. 
 
Quan va governar CIU i PP van deixar la situació econòmica en un estat 
molt diferent del que el deixaran els que governen actualment. 
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Desgraciadament, som líders negatius en molts aspectes, i la culpa ha estat 
tant del govern central com de Catalunya, del que vostès en formen part. Ja 
veurem quin país ens deixen. 
 
Primerament, es posa a votació l’esmena, la qual és aprovada per 
unanimitat, passant posteriorment a votar la proposta amb l’esmena 
aprovada, que és també aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Atès que el passat ple de la corporació es va aprovar una proposta de 
reducció de les retribucions de determinats regidors, concretament 
dels regidors amb dedicació exclusiva i parcial, i que per tant les 
seves retribucions tenen concepte de salari. 
 
Atès que la mesura va encaminada a la reducció del dèficit públic, i 
en aquest cas, al del nostre municipi. 
 
Atès que la resta de regidors rebem unes retribucions, que per no 
tenir dedicació establerta, tenen el concepte de indemnitzacions. 
 
Atès que entenem que l’esforç a de ser de tots, i que el concepte de 
les retribucions públiques no han de ser la raó per que no siguin totes 
les que pateixin la reducció recomanada pel FEMP. 
 
Per tot això,  
 
Els Grups Municipals del PSC-PM i ERC demana al Plenari de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar prengui els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la reducció, en un 5% en termes anuals, de les 
indemnitzacions per assistència a les distintes sessions dels òrgans de 
l’Ajuntament. 
 
SEGON. Les reduccions esmentades començaran a aplicar-se al 
pagament d’aquest mes de juliol.  

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de 
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes de maig: núm. 499 de data 03/05/10 fins al núm. 677 de 
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data 31/05/10. 
- Mes de juny: núm. 678 de data 01/06/10 fins al núm. 849 de data 

30/06/10. 
 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de maig: núm. 453 de data 03/05/10 fins al núm. 580 de 
data 31/05/10. 

- Mes de juny: núm. 581 de data 02/06/10 fins al núm. 679 de data 
28/06/10. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-
PM: 
 

“Hem rebut diferents queixes de veïns i d’usuaris motoritzats per la 
nova vialitat, en el sentit de: 
El carrer de Na Marina, entre pau Casals i Turó de l’Estelat, s’ha 
convertit en un dels únics llocs per accedir al sector de l’hospital, tan 
venint de la platja com de Tossa de Mar, ja que cal passar per davant 
del barri dels Pescadors i així no anar a les rotondes al no poder fer 
gir a l’esquerra. 
Aquest tros de carrer de la Marina té l’entrada a un hotel, és estret i 
amb voreres de 50 cm i els vehicles aparcats dificulten el pas del 
gran volum de vehicles que ara hi circulen. 
El Grup Municipal del partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal, formula el següent prec a l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
Que s’estudiï eliminar l’aparcament dels vehicles al costat esquerra, 
posar pilones verdes de cautxú a tot aquest tros de carrer, 
eixamplant així la vorera i pintar en el carrer Turó de l’Estelat, entre 
el carrer la Marina i carretera Vila de Tossa, un reservat per l’Hotel, 
un de càrrega i descàrrega per el sector”. 

 
Contesta la Sra. de la Torre que s’estudiarà a la propera Comissió de 
Vialitat. Aprofita per dir que es reuneix sovint i que està formada tant per 
tècnics com per polítics, estant representades les seccions d’urbanisme, 
obra pública, mobilitat, seguretat ciutadana, etc. 
 
Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-
PM: 
 

“Donat que ja ha arribat l’estiu, i la Riera de Lloret de Mar en el seu 
tram descobert, presenta un aspecte lamentable de plantes i aigües 
estancades en petites basses. 
Donat que cada any demanem que es netegi per qüestions sanitàries, 
i no per qüestions d’imatge. 
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Donat que és un important focus de mosquits, mosquits tigre, olors, 
etc. 
Donat que afecta a dos dels barris més poblats de Lloret de Mar, i a 
més amb molts infants. 
Donat que també es localitza un Institut, una escola, dos escoles 
bressol (una privada i una altra pública), un CAP, un centre de dia per 
la gent gran, un dels parcs infantils més utilitzats i, a més, cada 
dimarts, es fa el mercat setmanal. 
El Grup Municipal del partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal, formula el següent prec a l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
Que es faci una neteja en profunditat de la Riera, a la seva part 
descoberta, i que afecta als barris del Molí i el Rieral. I que aquesta 
es faci amb urgència.” 

 
Contesta el Sr. Riera, que les tasques estan programades i es van realitzant 
progressivament, i així es fa des que s’ha iniciat aquesta legislatura. 
 
De totes maneres, abans de l’època de pluges, és a dir, finals d’agost o 
primers de setembre, es farà la neteja a la que s’ha referit el Sr. Elorza. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


