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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 01/12 
Dia: 30 de gener de 2012 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22:42 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Romà Codina Maseras, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Ester Olivé Güell 
Jordi Martinez Puig 
Idoia de Saracibar Garriga 
Josep Valls Mendez 
Ignasi Riera Garriga 
Arseni Frigola Bosch 
Marc Fuertes Garcia 
Alejandro Romerales Salvador 
Juan Diez Mateo 
Elena Aleinik Molchan 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Susana Yerro Heras 
Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (28/11/2011). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 28 de 
novembre de 2011. 
 
Abans de sotmetre a votació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient si en el 
punt de la modificació de crèdit consta en acta la seva petició de retirada del 
punt de l’ordre del dia. 
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Contesta el Sr. Secretari que si, que consta expressament a l’inici de la seva 
primera intervenció de l’esmentat punt. 
 
Per part del Sr. Enric Martínez, es posa de manifest que hi ha un error en 
una xifra, però en aquest moment no se’n recorda. 
 
Per part de Secretaria, se li comunica que no hi ha cap problema en fer la 
correcció. 
 
Sense més deliberació, per unanimitat, l’acta del dia 28 de novembre de 
2011 és aprovada pels reunits.  
 
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 DESEMBRE 2011 
 

- Dia 29 de novembre: Assistència, juntament amb les regidores 
municipals, a la rebuda de la Sra. Helena Rakosnik al sopar per la 
lluita contra el càncer, a l’Hotel Guitart Monterrey. 

  
- Dia 30 de novembre: Participació en l’entrevista d’Europa Press. 

 
- Dia 30 de novembre: Participació en el programa Parlem amb 

l’Alcalde, de Canal Català de la Selva. 
 

- Dia 3 de desembre: Assistència a la inauguració de l’exposició de 
Monphoto, a la sala de l’antic sindicat. 

 
- Dia 12 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de 

Turisme, Sr. Jordi Orobitg, al lliurament de guardons de Turisme de 
Catalunya, al Palau de la Generalitat. 

 
- Dia 13 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de 

Promoció Econòmica i Turisme Sr. Jordi Orobitg, a la reunió del Cercle 
d’economia, a l’Hotel Monterrey. 

 
- Dia 14 de desembre: Assistència a la reunió del Consorci D’Acció 

Social de Catalunya, amb la participació dels alcaldes de les 
poblacions de la província de Girona, a Lloret de Mar. 

 
- Dia 15 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de 

turisme Sr. Jordi Orobitg i el gerent de Lloret Turisme, Sr. Maurici 
Carbo, al lliurament dels premis GI de Turisme de les comarques 
Gironines, a l’auditori de  Girona. 
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- Dia 16 de desembre: Assistència al dinar de noces d’or celebrat al 

restaurant El Trull. 
 

- Dia 18 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors i 
regidores de la corporació, “Els pastorets musicals”, al teatre 
municipal. 

 
- Dia 20 de desembre: Inauguració de les Jornades de Protecció Civil, 

per alcaldes i regidors, a la sala polivalent de la casa de la cultura. 
 

- Dia 21 de desembre: Assistència, juntament amb els altres 
membres al consell d’administració de Lloret Futur, celebrat a la sala 
d’actes. 

 
DESPATX D’ALCALDIA GENER 2012 
 

- Dia 5 de gener: Participació, juntament amb les regidores i regidors 
de la corporació, a la rebuda del Reis de l’Orient. 

  
- Dia 8 de  gener: Assistència, juntament amb altres regidores i 

regidors de la corporació, al primer Bany de l’any. 
 

- Dia 8 de gener: Assistència, juntament altres regidors i regidores de 
la corporació, a la festa del Traginer. 

 
- Dia 10 de gener: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, 

parli amb l’alcalde. 
 

- Dia 10 de gener: Participació en el programa de cadena Ser, a 
Girona. 

 
- Dia 12 de gener: Assistència, juntament amb els altres membres al 

consell d’administració de Lloret Futur, celebrat a la sala d’actes. 
 

- Dia 13 de gener: Assistència a la reunió de l’ACM, amb la presència 
de la Directora General de Turisme, la Sra. Marian Muro, a Barcelona. 

 
- Dia 14 de gener: Assistència, juntament amb els regidors i regidores 

de la corporació, i el President de la Diputació, Il·lm. Sr. Jaume 
Torramadé, a la inauguració de pintura del Sr. Sergi Cadenas, a la 
sala d’exposicions de la Casa de la Cultura. 

 
- Dia 14 de gener: Assistència, juntament amb tots els membres de la 

corporació municipal i el Molt Hble. Sr. Artur Mas, a la inauguració de 
la Casa de la Cultura. 
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- Dia 14 de gener: Assistència al lliurament de premis dels 
pessebristes de Lloret, a la sala d’actes municipal. 

 
- Dies 17, 18 i 19 de gener: Assistència, juntament amb el regidor 

de Turisme, Sr. Jordi Orobitg, el gerent de Lloret Turisme, Sr. Maurici 
Carbó, a la Fira de Turisme a Madrid, FITUR. 

 
- Dia 21 de gener: Assistència a Tossa de Mar a la rebuda del Pelegrí. 

 
- Dia 23 de gener: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme, 

Sr. Jordi Orobitg, i altres membres del consistori, a la presentació 
d’Audi A1 a l’aeroport de Girona. 

 
- Dia 23 de gener: Assistència a la comissió de Govern del Consorci 

de la Costa Brava, a Girona. 
 

- Dia 26 de gener: Assistència, juntament amb els altres membres, al 
consell municipal de la ràdio. 

 
- Dia 28 de gener: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció 

Econòmica, a la presentació de la revista editada per la Diputació de 
Girona, Mil Fulls, al mercat municipal. 

 
- Dia 29 de gener: Assistència al dinar del XXIIIè aniversari del Xino-

Xano, al restaurant El Trull.  
 
3. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
02/01/12 – PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE DONES 2008-2011 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Saracibar dient 
que el 14/12/2007 la Junta de Govern Local va aprovar el Pla Local de 
Dones de Lloret de Mar, el qual va ser ratificat per acord de Ple Municipal de 
data 28/01/2008, essent vigent fins a 31/12/2011. 
 
És per això que es demana que es prorrogui per al període 2012/2015. 
 
Dona lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que és un element molt important aquest Pla 
dintre de la política d’igualtat, per tant estan d’acord, i més quan és un Pla 
en el que participen persones que pertanyen a tots els grups municipals i, 
en definitiva, a la societat. 
 
Pren la paraula a continuació el Sr. Rodríguez, dient que si és important que 
existeixi aquest Pla, que ho és, també ho és que tingui una dotació 
econòmica adequada. En l’any 2009 hi havia 45.000 € en pressupost. El seu 
grup va demanar que s’augmentés mitjançant una esmena i es va rebutjar. 



5 

El mateix va passar l’any 2010 on l’aportació era de 46.000 €, i també es va 
rebutjar la seva esmena. Avui sol.licitem que s’augmenti en 10.000 €. 
 
Confia que al menys la Sra. Saracibar recolzi la seva proposta. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Pascual dient que el Pla Local de Dones, és una 
eina que el govern tripartit va posar en marxa, per iniciar polítiques 
específiques de dones, amb l’objectiu de resoldre els desequilibris 
estructurals que existeixen.  
 
Sabent que a Lloret de Mar el Pla local impulsat des de Benestar i Família 
tenia vigència fins el 2011. Sabent també que en aquest pla s’hi van establir 
uns objectius que no han estat assolits per, al nostre entendre, el bon 
enfocament de l’anterior regidora de la dona que proclamava el lema, poc 
però ben fet, el PSC creu de màxima rellevància continuar donar suport a 
aquests tipus de polítiques en pro de treballar per les desigualtats des de 
tots els àmbits i reforçant una eina importantíssima com és el Consell de 
Dones, on hi són representades totes les forces polítiques, socials i culturals 
del municipi a fi d’establir els objectius prioritaris d’aquest pla. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que el seu grup dóna un 
ampli suport a l’esmentat Pla, i que votaran a favor. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, 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: 
 
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, 
per raons d'urgència, acords de competència  del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Els acords són els 
següents: 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 02/01/2012. 
 
01.2.- PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE DONES 2008 - 2011 
 
REF EXP.: G112011000544 (Exp. Caixa 1- 2011 / 30- 2011-DIV-SJ ) 
 
“Vist l’informe emès per la Regidoria de la Dona en data 20/12/2001, 
la part del qual es transcriu a continuació: 
 

“Fets: 
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Atès que la Junta de Govern Local de data 14 de desembre de 2007 
va aprovar el Pla Local de Dones de Lloret de Mar  i  aquest va esser 
ratificat per acord del Ple Municipal de data 28 de gener de 2008. 
amb una vigència de 2008 a 2011, 
 
Atès que en data 31 de desembre de 2011 finalitza el Pla Local de 
Dones de Lloret de Mar,  
 
Atès que hi ha eixos de treball del Pla Local de Dones 2008-11 que 
són plenament  vigents i que no se han assolit els seus objectius, 
 
Atès que cal continuar treballant per assolir aquests objectius, 
 
Atesa la informació facilitada per l’ Institut Català de les Dones 
referent al fet que en aquestes circumstàncies cal prorrogar el Pla 
Local de Dones per garantir-ne l’adequat finançament, 
 
Proposo: 
 
L’obertura d’un expedient administratiu per a la pròrroga del Pla 
Local de Dones de Lloret de Mar per al període 2012-15 per tal de 
continuar desenvolupant-ne les accions corresponents, 
 
L’ aprovació per part de la Junta de Govern Local i la ratificació del 
mateix per part del Ple Municipal de la pròrroga del Pla de Dones de 
Lloret de Mar per al període 2012-15.” 

 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:    
 
PRIMER.- Prorrogar el PLA LOCAL DE DONES de Lloret de Mar, durant 
el període 2012-2015, per tal de continuar desenvolupant-ne les 
accions corresponents. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest acord a ratificació en la propera sessió que 
celebri el Ple Municipal. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Regidoria de la Dona,  per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 

4. PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY 2012. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que per part del grup municipal del 
Millor s’ha presentat un escrit en el que es demana que sigui retirat de 
l’ordre del dia aquest punt, donat que al seu entendre falta documentació 
legalment obligatòria. 
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Això no es farà degut a l’informe, per ell sol.licitat, realitzat pel Sr. 
Interventor, al qual passa a donar lectura: 
 

En Carles Arbó i Blanch, Interventor de Fons de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, en relació a  l’escrit presentat pel Sr. Marc Fuertes 
García  en la seva qualitat de Regidor de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar i actuant en nom i representació del grup municipal MILLOR amb 
núm RGE 2012001502 de data 30/01/2012,  
 
INFORMO que, 
 
En l’escrit esmentat es sol·licita que sigui retirat del l’ordre del dia del 
Ple Municipal de 30/01/2012 el punt d’aprovació del Pressupost 
General per al 2012 al·legant que no s’adequa al Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la 
Llei d’Hisendes Locals en  base als següents ítems: 
 
PRIMER.- 
 
Es qüestiona que l’estructura dels pressupostos no s’adequa al que 
disposa l’article 167 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals sense que 
es concreti quin és l’incompliment. 
 
Per tant, sense conèixer a què es refereix el reclamant s’informa que 
l’estructura pressupostària s’adequa als criteris establerts en  Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel que s’aprova l’estructura 
pressupostària de les entitats locals. 
 
SEGON.- 
 
S’al·lega que en la documentació lliurada “hi manca una important i 
essencial documentació de la que hauria de formar part de l’expedient 
segons s’indica a l’article 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals”. 
 
Al igual que en el punt anterior no es concreta quina és al 
documentació que manca sinó que simplement es reprodueix el 
contingut de l’article 166. 
 
TERCER.- 
 
S’al·lega que “resulta imprescindible poder disposar de la liquidació al 
dia del pressupost de 2011 i en especial conèixer de forma clara i 
explicita el valor de les factures registrades a l’ajuntament i pendents 
de pagar i de tot el que resta per cobrar a 31/12/2011”. 
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Segons l’al·legant al no disposar de la “liquidació al dia”  incompliria 
l’article 168 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la llei d’hisendes locals disposa, en el seu 
punt b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament 
de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.  
 
Aquest article sobre al necessitat de disposar de la  Liquidació del 
pressupost de l’exercici anterior es refereix a la última liquidació 
aprovada que, en aquesta data, és al liquidació de l’exercici 2010. 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2011, l’article 191.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals disposa que Les entitats locals han de 
confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer 
de març de l’exercici següent. 
 
Per tant l’al·legant no pot exigir el que no existeix donat que a 
l’actualitat la liquidació de l’exercici 2011 no  està aprovada. 
 
Pel que fa a l’avançament del pressupost de l’exercici corrent, que 
correspon a l’any 2011,  referida al menys a sis mesos es troba a 
l’expedient del Projecte de Pressupost de 2012 que tenen a la seva 
disposició els grups municipals, d’acord amb la base 17ena de les 
Bases d’Execució del Pressupost 
 
QUART.- 
 
A partir de les anteriors consideracions i d’acord amb l’informe 
d’intervenció que figura a l’expedient, tant el Projecte de Pressupost 
per al 2012 com la documentació annexa s’ajusta a les 
determinacions legals.  
 
Això és el que tinc a bé informar als efectes oportuns.” 

 
Per tant, aquest punt no es retira de l’ordre del dia per les raons legals 
esmentades a l’informe que s’acaba de llegir. 
 
Intervé el Sr. Fuertes dient que a la instància està marcat en retolador 
fòsfor les parts que consideren que manquen a l’expedient. En tot cas 
nosaltres creiem que no deixa de ser una interpretació l’informe que s’ha 
llegit. 
 
Insisteix que a l’expedient, per a ells, ha de constar la liquidació del 
pressupost de l’any 2011, ja que estem al 2012. Per tant, necessitem la 
liquidació del 2011 i no la de 2010, que és la que consta a l’expedient. 
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Per últim, insisteix que per poder demanar un crèdit ha d’estar el 2011 
tancat i vostès volen demanar un crèdit sense això, un crèdit que suposarà 
augmentar l’endeutament en gairebé 5 milions i mig. 
 
Tot això amb un fort volum de factures al calaix que devem, i el que volem 
és saber l’estat actual de la caixa. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que la liquidació no és obligatòria tenir-la fins a 1 de 
març. 
 
Continua dient que, evidentment, el tècnic és el Sr. Interventor de Fons i 
que, per tant, donat el contingut del seu informe, proposa rebutjar la petició 
del Grup Municipal del Millor. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Interventor de 
Fons, dient que la interpretació legal en temes econòmics correspon a 
l’interventor de fons, que la responsabilitat per tant, d’acord amb la 
legislació vigent, correspon doncs a Intervenció i és la que preval sobre les 
interpretacions polítiques. 
 
Sense més deliberació, i per 6 vots a favor dels regidors de MILLOR, 3 
abstencions dels regidors de PPC i No Adscrit, i 12 vots en contra dels 
regidors de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, el Ple de l’Ajuntament rebutja la 
petició de retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Com a conseqüència del resultat de la votació, seguidament pren la paraula 
el Sr. Frigola, el qual dóna lectura a la proposta. Continua dient que una 
vegada ha donat compte de la part dispositiva que es  presenta per ser 
debatuda i en el seu cas aprovada, deixi’m afegir que són uns pressupostos  
ajustats i prudents, que reflecteixen la voluntat de contenció de la despesa 
sense deixar de atendre aquella que es deriva de l’entrada en funcionament 
de nous equipaments municipals.  
 
Són també uns pressupostos consensuats amb el grup municipal del PSC a 
qui vull agrair l’esforç realitzat per arribar a un acord que permet, 
mitjançant aquest exercici de responsabilitat institucional, seguir treballant 
per Lloret amb un instrument del tot necessari com es el pressupost 
municipal. Les propostes consensuades estan reflectides en la proposta que 
es presenta a la seva aprovació i les parts de l’acord que representen  
voluntats conjuntes entre l’equip de govern i el grup municipal del PSC s’han 
fet publiques. 
 
Donat que fer una exposició de la totalitat de les partides del pressupost 
seria molt feixuc, faré referència a alguns indicadors rellevants: 
 
- En quan als ingressos el pressupost corrent s’incrementa en un 1.45 % 
- En quan a les despeses el pressupost corrent s’incrementa un 1.22 % 
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- El total del pressupost, es a dir afegint les inversions, s’incrementa un 
6.80 % 

- L’estalvi net generat es de 230.156,00 euros. 
- La ràtio d’endeutament per al 2012 és de 94’52%, que passarà a ser de 

83’72 en cas de no fer-se el crèdit. 
- La càrrega financera és de 13’82%. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que estem davant un pressupost, malauradament 
en un entorn de recessió econòmica, i en un entorn amb 225.000 famílies a 
Catalunya on tots els seus membres estan a l’atur.  
 
Aquesta situació contrasta amb la presentació d’un pressupost que 
s’augmenta gairebé un 7% i en el que es retalla un 18%, és a dir, 121.000 
euros, les transferències a Benestar i Família, i Sanitat. Això i donat que hi 
ha 725.000 euros d’increment d’aportació de l’Estat, suposa que aquest 
pressupost és menys solidari en 846.000 €. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Orobitg dient que fa un any varen 
mostrar la seva preocupació en el tema dels crèdits, i que la mesura de 
limitar la possibilitat d’anar a crèdit, si es supera el 75% de l’endeutament 
que ja va posar en PSOE, es mantindria. Malauradament, tenien raó. 
 
Avui s’han pres mesures que no estaven previstes, i si el pressupost puja un 
6’80%, és com a conseqüència dels acords de tots els grups de llavors. 
 
Nosaltres no estàvem d’acord en que es fes la piscina municipal, però hem 
de ser seriosos, i els contractes s’han de complir. Per tant, donat que és un 
compromís del consistori, és pel que fem costat. 
 
Vostès no ens varen deixar apujar un 3% l’IBI, i el govern central ho ha fet 
en un 10%, si bé també es diu que disminuiran les aportacions de l’estat 
per transferència corrent. 
 
Hem de tenir en compte que dintre les inversions, es compte amb més de 2 
milions amb l’aportació que fa la Generalitat per a la construcció del CTR. 
Recordem que nosaltres varem estar en contra i aquest és un tema que va 
tirar endavant la Generalitat, estant davant la Conselleria un membre d’ICV-
EUIA. A l’igual que en la piscina, malgrat estar en contra, per 
responsabilitat, ho assumim. 
 
Creu que tots hem de ser realistes amb la situació i cadascú ha de ser 
responsable. Hem arribar a un acord amb el PSC perquè són els únics que 
s’han mostrat disposats a fer-ho, i perquè tenim clar, tant ells com 
nosaltres, que Lloret no es pot quedar parat. 
 
Lloret Futur tenia l’any passat un pressupost de 1.300.000 €, nosaltres ja ho 
reduíem a 1.100.000, però degut a l’acord amb el PSC s’ha reduït en 
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100.000 € més, que aniran destinats a arranjament d’escoles i millora de 
barris. 
 
La veritat és que no entén algunes de les esmenes que s’han presentat, 
perquè tant quan es varen aprovar els pressupostos dels mitjans de 
comunicació i de Lloret Futur, cap grup va votar en contra, i en canvi ara 
presenten esmenes. No ens sembla lògic, quan el que fem en aquests 
moments és fer la ratificació per plenari del que es va aprovar. 
 
Ha de mostrar el seu malestar per una de les esmenes del grup municipal 
del Millor, en la que diu que no es fien de la gestió meva de Lloret Futur. 
Primerament ha de dir que la gestió la porta el gerent i no el regidor, i 
després que aquest és el seu primer pressupost com a regidor de turisme. 
El que ha tingut fins ara li ha vingut donat. 
 
Reitera que una part del crèdit és de 2’8 milions per al CTR, i que són diners 
que venen de la Generalitat de Catalunya. Una part també important és per 
a la finalització de la construcció de la piscina municipal, i que 230.000 són 
d’obres pendents o a mig executar. Recorda que també està inclòs la partida 
per fer les obres del passeig, tal i com es va comprometre aquest equip de 
govern. 
 
Per tant, la vocació d’aquest equip de govern és de complir amb tots els 
nostres compromisos. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que ell farà una intervenció en 
termes polítics, i no camuflada en altres interessos, perquè els pressupostos 
són una eina per plasmar la voluntat política. 
 
Entén contràriament al que s’ha dit per l’equip de govern, que no són uns 
pressupostos realistes, perquè parlen d’un crèdit de més de 5 milions quan 
aquest no es podrà fer perquè l’estat ho prohibeix. Primerament, el PSOE i 
ara el PP ho ha prorrogat. Per altra part, està la puja de l’IBI, i es pregunta 
quan pensen reflectir-ho en el pressupost. 
 
Les transferències baixen i estem, com ja ha dit, davant d’un pressupost 
atípic i no realista. És per això que ells han presentat una esmena a la 
totalitat, en base al que ja ha dit de la prohibició de fer crèdits a les entitats 
que sobrepassin un percentatge el seu endeutament, com és el cas de Lloret 
de Mar, i per tant considera que la partida d’ingressos denominada “Préstecs 
a llarg termini” s’ha d’eliminar, donat que l’equip de govern ha d’estar al 
contingut real i no al que ells desitjarien. 
 
Entrant en les previsions pressupostàries, ens trobem que en ingressos 
pressuposten 43.000 € per a les mostres comercials, i la pregunta és si han 
canviat l’opinió i autoritzaran les mostres. Ja saben que nosaltres estem a 
favor. També pugen els ingressos per la llar d’infants, aigües, escombraries i 
la grua, com a conseqüència de la proposta que va aprovar l’equip de 



12 

govern de les ordenances fiscals, en contra de la nostra opinió, ja que 
demanaven la congelació d’aquestes tarifes que afecten als ciutadans i 
ciutadanes de Lloret de Mar. Ressalta que de la grua i sancions es preveu 
recaptar 750.000 euros. 
 
Per la seva part, continuant amb els ingressos, baixen les aportacions de la 
Generalitat i es puja el cànon que es paga a l’empresa que gestiona el 
subministrament de l’aigua. També  baixen els ingressos previstos en temes 
com l’IAE (activitat econòmica), impost de construcció o obertura 
d’establiments. 
 
Com ja ha dit, són uns pressupostos que no aborden la realitat ni els 
problemes de les persones, com és la falta de treball, ni tampoc aborden els 
problemes socials, com és el tancament de les urgències del CAP de Lloret, 
ni ajuden als emprenedors. Aquest pressupost baixa més de 1’5 milions 
d’euros respecte l’any passat. 
 
Donat la manca de temps, explicarà les esmenes que ha presentat al 
pressupost, en cas que no sigui admesa l’esmena a la totalitat. Així, proposa 
destinar 80.000 € al SOM, dintre de la dinamització econòmica, i això per fer 
una línia de crèdit. Aquests diners provindrien 54.000 € de retribucions dels 
òrgans de govern, per tant de tots nosaltres, i els 26.000 € restants de 
Lloret Turisme, en partides com Àngel Mullera o Ryanair. 
 
Un altre consisteix en destinar 106.000 € com a transferència a la 
Corporació de Salut Selva-Maresme, a fi que es pugui complir el mandat 
d’aquest plenari que el CAP estigui obert tot l’any. Per això, s’hauria 
d’establir un conveni amb l’Ajuntament i la Corporació de Salut Selva-
Maresme.  
 
Presenta 4 esmenes en relació al manteniment de les quantitats 
pressupostades l’any passat per la neteja dels col·legis Àngels Alemany, 
Pompeu Fabra, Pere Torrent i la UEC, perquè creiem que no es pot estalviar 
en aquests temes, donat que hi ha queixes sobre aquesta qüestió, si bé 
potser si que es pugui reduir en altres llocs la partida de neteja 
d’instal.lacions municipals, donat que és molt elevada. 
 
Referint-se a les despeses, hi ha més de 8 milions d’euros dedicats a la 
neteja de la ciutat. En el seu moment nosaltres varem proposar crear una 
empresa municipal de neteja, i així ens estalviaríem 1.000.000 € que ara 
ens serien tant necessaris. 
 
La privatització del servei de subministrament d’aigua ens surt més car cada 
any, i aquest any ascendeix a 2.330.000 €, que suposa 80.000 més que 
l’any passat. 
 
També han de posar atenció a certs contractes a tercers, doncs tots ells 
pugen, com és el de col·locació dels llums de Nadal i el de les empreses de 
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vigilància dels pàrquings, algunes de les quals baixen els salaris als 
treballadors i, fins i tot, n’acomiaden a alguns, però ells pugen el preu per 
hora. Sols podem dir que aquestes empreses exerceixen un terrorisme 
laboral inadmissible amb la complicitat dels regidors de torn de l’equip de 
govern. Entén que s’ha de tenir un control estricte sobre tots aquests 
serveis externalitats. 
 
En esports, veuen que no s’ha previst les despeses que ocasionarà la gestió 
de la piscina, cosa que ja estan acostumats perquè ja es va fer en el teatre 
o en la biblioteca. 
 
Donat que ja ha esgotat el seu temps, seguirà explicant les esmenes en la 
seva següent intervenció. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez dient que, en primer lloc, volen 
manifestar que en el capítol d’inversions i en compliment de les directrius 
marcades per el govern central en el sentit de prorrogar la mesura adoptada 
mitjançat el Real decret llei de 30 de desembre de 2011 no permetent 
l’endeutament a les administracions locals en mes d’un 75% del seu 
pressupost, sent aquest el cas de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
No tenint l’actual equip de govern de CiU + ERC amb el suport del PSC en 
compte la prohibició de endeutar mes el nostre municipi, i tampoc en la 
mateixa línea d’estalvi que fa el govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presentem 22 esmenes de les quals 6 són recomanacions, 15 no han estat 
acceptades i una han acceptat en concret la numero 20 que fa referència al 
rènting d’un vehicle. 
 
Però passem a argumentar a grans trets les de mes importància al nostre 
parer: 
 

Serveis Postals: 110.000 €. Aquesta quantitat s’ha de reduir en 
con a mínim un 50% deixant de enviar per correu les invitacions als 
diversos actes a totes les entitats, programa de festes i felicitacions 
tant nadalenques com de festivitats locals i utilitzant les noves 
tecnologies per aquests menester i deixant aquesta partida 
exclusivament per notificacions de procediments administratius. 
 
Comerç Activitats Diverses:  46.000 €. Entenem que tant la 
botiga al Carrer com la Fira dels Indians, tenen que suposar uns 
ingressos a l’administració però en cap cas una despesa, donat que 
els marxants que assisteixen a la fira tenen un lucre econòmic, 
igualment els industrials que assisteixen a la botiga al carrer obtenen 
també un benefici econòmic. 
 
Promoció Econòmica Activitats Diverses: 102.000 €. Entenem 
que aquesta partida es reduir ja que segons els serveis d’intervenció 
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esta dedicada a un Ralli amb es del tot prescindible, podent destinar 
aquests recursos econòmics a un altre tipus de promoció de la vila.   
 
Serveis Generals – Contracte de Vigilància: 30.400 €. Aquesta 
és una recomanació. Entenem que aquesta despesa es pot reduir 
donat que aquests lloc pot ser cobert perfectament per part d’un 
agent de la Policia local en segona activitat creant així una plaça per 
els nostres agents mes grans. (no entrarem en la forma de 
subrogació que s’ha fet del treballador d’entitat patrimonial a Barna 
Porters.) 
 
Òrgans de Govern Edició del Butlletí: 35.000 €. Una despesa 
perfectament prescindible, podent fer un butlletí trimestral si mes no 
fins a que l’ economia millori. 
 
Comunicació Contracte TV Lloret: 89.000 €. El contracte amb 
CCLS entenem que finalitza el proper mes d’agost els 25.000 € 
restants a que es destinaran? 
 
Òrgans de Govern Est. Treballs i Assessorament: 24.000 €. 
Partida destinada fins a dia d’avui per pagar el contracte amb 
l’empresa externa, perfectament prescindible. 
 
Llums de Nadal: 120.000 €. Contracte finalitzat aquest any, per el 
que entenem que tenim de fer un nou concurs públic  però mai amb 
aquests caríssim import, i visat per un tècnic competent en l’àrea i no 
com l’últim validat per el tècnic de Promoció econòmica. 
 
Cons. Sal. Selva Maresma: 300.000 €. Entenem que en no estar 
estipulat en el conveni de cessió de la gestió del  centre socio-sanitari 
a la CSMS, i explotant aquests últims el possible benefici de l’activitat, 
l’ajuntament no te per que finançar dit ens. 
 
Esports Club Hoquei Lloret 42.000 €; Esports Club Futbol 
Lloret  18.000 €; Esports Club Tenis  Lloret   14.000 €. Entenem 
que aquestes subvenció estan sobre dimensionades donat que la 
majoria de clubs cobren als seus associats. Demanem que previ a 
l’adjudicació d’aquestes subvencions els beneficiaris presentin el llistat 
d’associats per ser equitatius en la quantitat i el seu estat de contes. 
 
Benestar i Família Aportació Tercers Països 0.7%: 175.000 €. 
Donada l’extrema gravetat de la situació dels veïns Lloretencs 
proposem que aquesta partida es destini a l’ajuda dels veïns de la vila 
i no a tercers països. 
 
Museu del Mar Adquisició Maquetes: 19.667 €. Retirar/ Congelar 
aquesta partida. Tot i se plurianual. 
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Esports Nova area Esportiva: 2.922.984 €. Cercar finançament o 
arribar a un acord amb l’empresa constructora per fer les obres 
necessàries per fer el cobriment i tancament de l’obra per evitar 
deterioraments i alentir l’obra el màxim possible, fins obtenir major 
liquiditat. 
 
Aparc. Plaça Pere Torrent Adequació  Accessos:  260.000 €. 
Retirar aquesta partida fins que sigui viable econòmicament la 
interconnexió d’ambdós aparcaments. 
 
Serv. Urbanisme- Encàrrecs i Projectes Tècnics: 150.000 €. 
Retirar aquesta partida i utilitzar els serveis tècnics de la casa per la 
redacció de projectes. 
 
Part Extorn + venda de Paper i Vidre: 190.000 €. Entenem que 
la venda de paper i vidre es podria fer directament des de els serveis 
econòmics de l’Ajuntament sense tenir que tramitar-ho a traves del 
Consell Comarcal (Nora), donada la demora de pagament dels 
mateixos. 

 
Amb les retallades pressupostaries que presentem les quals ascendeixen a 
4.812.976 €, tot i destinant 500.000 € al cobriment de la piscina per així 
evitar el deteriorament de lo ja construït, quedant les retallades proposades 
per el PPC en la quantitat de 4.312.976 €, que es tindrien destinar a 
l’amortització del deute actual del consistori, portat així l’endeutament al 
percentatge marcat per el Govern Central i així recuperar l’opció de crèdit 
per l’exercici 2013.   
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que el PSC varen 
començar amb el tema dels pressupostos abans de tenir la proposta del 
govern, treballant amb grups a l’agrupació, vinculant unes partides a unes 
altres i agafant de referència el pressupost de l’any passat. Amb això vull dir 
que nosaltres portem més de 2 mesos treballant en la que és la millor 
proposta per Lloret de Mar. Un cop rebuda la proposta del govern, ens vam 
reunir per treballar-la plegats i intentar incloure la feina feta, encaminada 
en tres punts bàsics: 
 
La promoció econòmica, millora de barris  i manteniment d’escoles. 
 
El primer dels acords arriba quan a la reunió pressupostària de Lloret Futur 
SA aconseguim rebaixar 100.000 euros. I així amb d’altres partides del 
pressupost ordinari fins arribar a una xifra total de 430.000€ que hem 
redestinat principalment al retorn del doble sentit del passeig, millora i 
manteniment d’escoles i barris i al impuls de les activitats relacionades amb 
la promoció i desenvolupament econòmic, i font de l’ocupació de Lloret de 
Mar. Hem retallat de partides innecessàries per convertir-les en accions 
necessàries com l’ajuda a les AMPES, tenint en compte les seves 
reivindicacions. 
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El PSC ha arribat a aquest acord puntual per responsabilitat i per contribuir 
al creixement de la vila, que és la nostra obligació com a partit i com a 
lloretencs, i en això treballem i continuarem treballant. 
 
En el meu discurs d’investidura, vaig dir que treballaríem per Lloret, 
estenent la mà a tothom que fes bones propostes per Lloret de Mar. 
 
La nostra aprovació de pressupostos no encobreix cap pacte de govern ni 
interessos personals, com s’ha dit per algú. Es producte de la negociació 
amb l’equip de govern per incorporar les mesures que hem considerat 
prioritàries. El Cap. I no ha augmentat. 
 
Des del PSC hem optat per sumar esforços, enlloc d’anar a la contra per 
sistema. I estem orgullosos d’haver pogut aportar diferents punts de gestió 
del pressupost. 
 
No és temps de discursos populistes i de fer la carta als reis, hem de ser 
responsables, rigorosos i sobretot honestos amb allò que podem aconseguir 
i el que no, i això passa per fer una gestió responsable dels recursos que 
tenim. 
 
Aquest pacte per aprovar els pressupostos respon a un canvi de manera de 
fer política:  
 

1- Neix d’una proposta ciutadana i de sumar esforços i no anar a la 
contra de cap partit polític sinó a favor de Lloret de Mar 

2- És un acord puntual, per tant no hi ha interessos de cap tipus darrera 
sinó l’únic objectiu de fer el millor per Lloret de Mar 

3- Aquesta proposta de consens que ens permet l’actual escenari polític 
amb un govern en minoria, fa del diàleg una necessitat i aquí el PSC 
sempre hi serà.  

 
M’agradaria explicar en què es materialitza aquest acord: 
 

1- 250.000 euros destinats a promoció econòmica i millores a barris i 
escoles que s’aconseguiran després de la puja estatal de l’IBI d’un 
10%. 

2- Retorn del doble sentit del passeig de Lloret, que depenia d’una 
partida de crèdit i nosaltres l’hem tret d’estalvi perquè es materialitzi 
abans de la temporada forta. Recordem que si això no fos així, el 
passeig no es faria perquè no tenim crèdit. 

3- Dues millores concretes en el barri del molí i el rieral que ajudaran a 
la seguretat i la mobilitat dels propis ciutadans 

4- Reformes i millores al CEIP Pere Torrent i l’Àngels Alemany que a la 
proposta inicial es finançaven a crèdit, i que gràcies al PSC es faran 
amb una partida d’estalvi. 
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5- 50.000 euros a un estudi de dinamització econòmic que permeti obrir 
mercat econòmic amb activitats no vinculades directament al turisme. 

 
El PSC creiem que en els moments difícils que vivim on: 
 

1- Fruit del gran endeutament d’aquest Ajuntament adquirit en els 
últims anys  

2- Fruit de que el govern central a Madrid ha prorrogat la decisió de que 
els ajuntaments que tinguin un endeutament superior al 75% no 
poden demanar crèdit per inversions 

3- Creiem que els recursos dels que disposem han de prioritzar el 
manteniment d’escoles perquè tenim dos equipaments molt antics 
que acumulen diverses reivindicacions històriques que fan referència 
a millores que són prioritàries per garantir la dignitat dels centres 
escolars i la qualitat del servei als seus alumnes. Passa el mateix amb 
alguns barris de la vila als qui hem dedicat una partida. 

4- Pel PSC la promoció econòmica de la vila ha d’estar vinculada al 
foment de l’ocupació, a l’impuls d’activitats i a l’activació de 
l’economia de Lloret de Mar.  

 
Estem convençuts que Lloret necessita fer una inversió en noves idees 
d’activitats econòmiques, que ajudi als emprenedors, a les seves empreses, 
i que siguem capaços d’acabar amb l’estacionalitat, podent versificar la 
nostra economia.  
 
Es per això que proposem tenir una partida de promoció econòmica pel 
foment de l’emprenedoria i l’ocupació. Un exemple seria estudiar si Lloret 
necessita un viver d’empreses actiu, conèixer la demanda dels nous 
empresaris i establir un model per créixer. 
 
Per tant, la feina de promoció econòmica ha de tenir els objectius de donar 
suport al desenvolupament empresarial i productiu, la difusió de la innovació 
més enllà del que estem fent ja en promoció econòmica. 
 
Per tant i per no allargar-me, aprovem els pressupostos per responsabilitat, 
ens agradaria que fossin uns altres pressupostos, però entenem que havíem 
de buscar un consens i una priorització de polítiques que no en la seva 
totalitat però lo més essencial s’acompleixen.  
 
El PSC estem satisfets d’haver estat capaços de deixar diferències polítiques 
a part per treballar a favor de Lloret de Mar. I amb això agraeixo la 
participació dels grups de treball i la ben entesa amb CIU i ERC que tot i que 
no ha estat fàcil, han accedit a acceptar la majoria de les nostres propostes. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que, per no sortir-me del guió i 
poder dir tot el que volem en la nostra breu i limitada intervenció, aquesta 
serà llegida perquè així consti íntegrament. 
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Avui aquest ajuntament pretén que aprovem uns pressupostos sense que 
haguem vist la liquidació dels pressupostos de tot el 2011 un mes desprès 
d’haver acabat l’exercici i l’any.  
 
És a dir, no ens volen fer entrega de quantes factures sense pagar a 
proveïdors tenen amagades dins un calaix i quin és l’estat actual de comptes 
del nostre ajuntament. Que devem, que ens queda per cobrar i que tenim 
actualment a la caixa.  
 
Volen que aprovem uns pressupostos tan vergonyosos com aquests sense 
saber quants diners reals devem o tenim. Per posar un exemple, enlloc 
apareix en la documentació que tenim la morositat de  27000 euros 
d’impagats a la radio municipal. 
 
Però encara volen fer més malabarismes en benefici dels seus interessos 
polítics, no aplicant en aquests pressupostos la pujada aprovada pel govern 
de l’estat del 10 % del l’ibi (1.390.000 euros aproximadament) per, 
entenem...desprès destinar-ho a errors fent veure que són uns diners 
caiguts del cel, en comptes de destinar-los actualment a rebaixar el gran 
deute que les seves obres faraòniques ens han comportat i ens suposen 
impedint així mostrar la seva mala gestió. 
 
Ens trobem davant del full de ruta del que serà no nomes aquest any 2012 
sinó el que suposarà pels propers tres anys. 
 
El Millor ha presentat 61 esmenes al pressupost d’aquest any, una a la 
totalitat i 60 més en partides concretes, però comprovant per les noticies als 
diaris com alguns partits que diuen treballar pel poble, -segurament ho 
deuen dir pensant que ells son el poble-,  ja han donat el vist i plau com a 
súbdits amb desitjos de poder i d’un agradable sou oferint un molt petit 
però decisiu marge per a la seva aprovació; per tant, no perdrem el temps 
en discutir-les ja que som conscients que no s’acceptaran cap d’elles.  
 
Però sobretot per l’actitud dictatorial del govern, al  nomes disposar 
d’aquests 12 ridículs minuts a on  tractar 59 milions d’euros pressupostats. 
Això és transparència Sr. Orobitg. 
 
Sí, dir que, els ciutadans podran consultar-les a la nostra web amb el 
projecte complert de pressupostos que es porta avui a aprovació i les 
propostes del MILLOR que exposarem en propers butlletins. 
 
Aquests pressupostos son enganyosos i irreals, inflant més d’un centenar de 
partides per desprès destinar aquests diners per als seus interessos, on més 
els hi convinguin i així no cridar l’atenció en les partides que ja estan per 
sobre el límit. 
 
Lloretencs, en aquest Ajuntament no hi ha crisi, aquesta situació sembla no 
haver arribat encara a aquest govern i els seus aliats.  
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Sr. Codina on són aquell pressupostos “ajustats i amb retallades que vostè 
declarava a diari de Girona i a la radio de Lloret el dia 28 de desembre? 
Desprès es queixa que diguin que falseja la realitat. Va afirmar que 
retallarien allò prescindible.  
 
Miri les nostres esmenes i veurà com creix algun nas per moments. I no 
volem ser ofensius en cap cas però no ens agrada que ens enganyin 
contínuament com fan vostès, i en especial a la ciutadania.  
 
Tenim un pressupost 4 milions per sobre que el de l’any anterior, amb un 
endeutament de 42 milions que volen augmentar-lo a 47 fent que al final 
d’aquest any estiguem altre cop a 42 milions desprès d’haver pagat més de 
5 milions de crèdits i amb 1.3 milions en despeses e interessos bancaris.  
 
Pretenen vostès saltar-se les noves lleis i normatives que el govern de 
l’estat està imposant, elevant l’endeutament per sobre del permès. El 
govern de l’estat aquest passat divendres ja confirmava que no deixaria 
endeutar-se més i informant que el endeutament d’aquí al 2.020 (en 8 
anys) haurà de ser zero, repetim zero per administracions locals com aquest 
ajuntament. 
 
Com pretenen fer això si aquests 42 milions els hem d’estar pagant durant 
els propers 9 anys i mig fins el 2022 quan el límit esta posat al 2020? 
 
Això vol dir que el Govern de CIU prefereix endeutar ara a tots els ciutadans 
per desprès, d’aquí a uns 5 anys haver de córrer per dedicar tots els nostres 
impostos i recursos quasi en exclusiva per a complir la normativa establerta. 
  
Però sr. Alcalde, regidors de CIU, ERC I PSC, sembla que tant se’ls hi en 
dona a vostès tot això;  d’aquí al 2020 vostès ja no hi seran com a regidors 
o alcalde en aquest ajuntament... Ja s’espavilen els que vinguin oi!! De ben 
segur que això devien pensar alguns que ja no hi son avui aquí i així ens 
trobem. 
 
És més si no anem errat crec que el Sr. Interventor, es jubila en aquesta 
legislatura en poc més d’un parell d’anys i no podrà gestionar-ho. Però bé 
tenint la biblioteca i la llar de jubilats ben equipada i en tant bones 
condicions, la resta sembla no tenir importància per aquest equip de govern 
i els seus partits aliats.  
 
I disculpin la sinceritat, però això algú ho havia de dir. 
 
Ens estan portant vostès al suïcidi col·lectiu de la nostra economia local. 
 
No ens enganyem, és la realitat, la piscina no es pot acabar aquest any amb 
aquestes condicions i s’hauria d’aturar. Per molt que pretenguin posposar el 
pagament a l’empresa i aquesta ho arribi a acceptar per al 2013 o vulguin 
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prolongar ara la durada de les obres fins l’any que ve, la cosa no pinta 
optimista. 
 
Però coneixedors d’aquesta situació ens presentant aquests infumables 
pressupostos amb partides que breument farem esment: 
  
Cada dia el nostre poble esta més endeutat i amb  mancances i necessitats 
evidents, pujada d’impostos, s’encareixen els serveis municipals, es posen 
més sancions i cada cop més ciutadans estan sense feina o la van perden, 
concretament un 25 % de la nostra població en edat de treballar.  
 
A l’Ajuntament de Lloret mentre tots els serveis i tot el que adquirim ens 
surt més car que en anys anteriors, (transport, Assegurances, més 
contractacions de funcionaris per cases de cultures i demès), comprovem 
que al carrer la crisi contràriament fa baixar quantitativament els salaris, i 
els preus dels serveis i els materials.  
 
No hem vist partides ni mesures econòmiques per acabar amb la greu 
situació que patim, com és la inseguretat i la imatge de població de 
borratxera i disbauxa. Posar 10 càmeres esta bé, però a un cost de 30 
milions de les antigues pessetes, és una exageració. 
 
No veiem partides per a més policies ni per les seves hores extres, ni per fer 
més controls o inspeccions, ni per controlar als tour-operadors, ni per lluitar 
judicialment contra els delinqüents que passegen lliurament venen droga 
davant dels nostres menors i família. 
 
No veiem partides per potenciar llocs de treball amb els 210.000 euros que 
ens paga el casino per ajudar a les empreses i comerciants i per a potenciar 
les contractacions o prolongar la temporada turística, així com per activitats 
de promoció de la població, tret d’uns caríssims fulletons o paperassa i 
costos exagerats per a  mantenir serveis webs poc rentables a Lloret 
turisme. 
 
Però si partides (moltes partides, increïbles partides) per mantenir i reparar 
biblioteques, teatres, piscines  recent construïdes i noves que haurien 
d’estar en garantia, o subvencions als clubs de sempre propers a l’equip de 
govern. I parlem d’un hoquei amb 42.000 euros, o el futbol amb 18.000 
euros. I sent l’única qua amb les instal·lacions noves no baixa la partida de 
manteniment vers altres pavellons més necessitats Per això si que tenim 
diners. I deien uns pressupostos ajustats. Ajustats per a qui? 
 
Partides de 150.000 euros per a projectes externs.  
 
Ens presenten un pressupost de 15 milions de euros en sous i salaris, sense 
comptar tots els treballadors per compte de concessions i serveis externs, i 
encara hem d’anar a fora a buscar qui ens faci els projectes?  
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Un pressupost d’un milió per a Lloret turisme que és una empresa 100% 
capital de l’ajuntament però que  no es regeix per la mateixa normativa 
posant sous de més de 5.000 euros al gerent o gastant sense gaires 
complicacions per promocionar de forma ineficaç com podem comprovar any 
rere any, una població que vostès mateixos estan enfonsant. Sr Orobitg 
recorda el que vostè deia abans d’entrar al govern de Lloret turisme? com fa 
canviar el poder a les persones i vostè n’és el més visible exemple. 
 
Gastar-se des de la seva àrea 120.000 euros en les llums de Nadal. Si, si, 
han escoltat bé 120.000 euros en les llums de Nadal, el nou escàndol 
econòmic de l’equip de govern amb la complicitat del Sr Bernat i el Sr 
Orobitg. 
 
120.000 euros nomes pel muntatge, ja que totes les llums i decoracions son 
propietat municipal. Ni 10  treballadors amb un salari de 3.000 euros al mes 
treballant dos mesos seguits sense parar cada dia, suposaria aquest cost I 
menys si tenim en compte que ho fan 6 operaris en 15 dies. Però es clar, 
caldria saber qui ho fa!!. A qui es va convidar a participar en el procediment 
per fer aquesta feina ? a tots els lampistes de Lloret ? No 
 
Tant sols a dos lampistes, un de l’executiva de CIU i un segon que es soci 
empresarial d’un regidor de CIU que es qui s’ho va adjudicar i que ara li 
aproven any rere any, podent rebaixar quantitativament aquesta despesa. 
Desprès es burlen dels ciutadans treien la noticia que endarrereixen l’encesa 
de llums per estalviar. Es gasten 120.000 euros cada any en el muntatge i 
volen estalviar 1000 euros en la seva connexió?. 
 
Mentre a Palamós costen 14.000 euros, Palafrugell 22.000, Banyoles 
21.000, Salt 12.000 o  Figueres que es mes gran que Lloret, ha pagat 
47.887 euros i Blanes 23.000, a Lloret paguem 120.000 euros, el doble de 
Girona tenint en compte que tenim la meitat de població. Això sense 
comptar que a Platja d’Aro ho fa la brigada municipal. El que dèiem fa un 
moment, 15 milions en salaris en el nostre l’Ajuntament i ens hem de gastar 
cada any 120.000 en muntatge i desmuntatge de llums de Nadal.  
 
Sr. Bernat, i pretenen que nosaltres aprovem un pressupost així?. Encara no 
ens hem venut l’enteniment per si creien que ens saltaríem la nostra 
responsabilitat vers als ciutadans aprovant aquests pressupostos com 
semblen fer-ho d’altres. 
 
Això és el que vostè en diu pressupostos rigorosos, responsables i 
honestos?. Això?. Sembla que tenim diferents maneres de pensar. 
 
Aprovin, aprovin aquest pressupost. Vostès diuen que Lloret no es pot 
aturar, però estem davant d’un penya-segat i avançar es caure en ell i patir 
ferides de mort.  
 
Hi ha una dita que diu que si no vols els mateixos resultats no facis les 
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mateixes coses. I els resultats i la situació que vivim a Lloret actualment es 
un greu endeutament, greus mancances socials i laborals amb dificultats de 
molts ciutadans per tenir un plat a taula mentre vostès despilfarren els 
nostres diners. 
 
El nostre discurs es una advertència a l’equip encobert d’aquest tripartit de 
CIU-ERC i PSC i una senyal d’alerta a la ciutadania de qui i com ens estan 
duent al més absolut desastre. 
 
I podríem seguir amb molts més fets com el desastre del paviment de la 
riera, de com s’han patejat 1.700.000 euros en el passeig, etc. 
 
Fets com una programació de 190.000 euros en el teatre amb una previsió 
de recaptació de nomes 40.000 euros.  
 
L’altre dia va ser anecdòtic quan el president Mas deia a l’inauguració que 
els lloretencs havíem tingut sort amb aquestes infraestructures, per que si 
fossin ara, no es podrien fer... Es que ningú no li va dir al nostre president 
Mas que tots els lloretencs estem endeutats fins el coll amb 42 milions 
d’euros fins d’aquí 10 anys per acabar de pagar-les i que encara així estem 
fent una piscina de 9 milions més? Dirà el mateix el dia que inaugurem la 
piscina i el fem venir?  
 
I que dir de les contractacions i el cost injustificable amb els propietaris del 
centre comercial de la plaça de Braus i els costos comunitaris o del pàrking ? 
Fets que en altres ocasions ja en farem esment amb més tranquil·litat.  
 
I aquestes son unes quantes de la seixantena de coses que fan que aquests 
pressupostos -que penjarem a la nostra web els propers dies perquè tothom 
des de casa els pugui consultar i posar-se les mans al cap, comprovin el 
greu error voluntari i conscient de qui els proposa i qui els hi dona suport.  
  
Sr. Portaveu de CIU, ja ens avancem, si us plau, digui públicament que som 
uns ineptes, que no sabem res de economia, perquè així, quan aportem la 
documentació a estaments superiors per a la seva revisió i d’aquí un any 
estiguem pitjor, puguem recordar i adjuntar les seves declaracions 
televisives que demostraran que n’eren vostès conscients i coneixedors de 
tots aquest fets. 
 
I no de rectificar d’amagatotis com estan fent amb les factures de la 
làmpada de l’entrada que han retornat al proveïdor per que cap tècnic els hi 
ha volgut signar, i desprès de que el Sr. Riera treies pit en aquest mateix 
plenari intentant justificar la despesa com segurament farà vostè ara.  
 
Si us plau no es reprimeixin, deixin constància que en son conscients de tots 
aquests fets per poder recordar-lis quan estiguem propers al fi de la 
legislatura. 
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Contesta el Sr. Frigola que són uns pressupostos ajustats. Que haurien 
volgut, l’equip de govern, arribar a més, però no és possible, Sr. Cortés. 
 
Respecte a les esmenes que ha presentat el Sr. Rodríguez, hauran de dir-li 
que no, i suposa que ja n’és conscient. Per tant, diran que no tant a 
l’esmena a la totalitat com a les que ha presentat a partides concretes. 
 
Respecte a la neteja de les escoles, ha de dir que s’està fent un esforç per 
moderar les despeses, però que en cap cas es ressentirà la seva neteja. Pel 
que fa a la partida perquè el CAP estigui obert tot l’any, creu que no està 
justificat que paguem dues vegades pel mateix servei. Potser hauríem, amb 
més temps, poder aprovar alguna d’aquestes esmenes, però tal i com s’han 
presentat, no és possible. 
 
Pel que fa a les esmenes presentades pel PPC, com ja han dit, accepten la 
núm. 20 relativa al lloguer d’un vehicle per a Protecció Civil. Com ha dit el 
mateix Sr. Enric Martínez, algunes són simples recomanacions i altres 
tampoc hem tingut temps de poder estudiar-les a fons. 
 
Pel que fa al Sr. Fuertes, ha estat en la seva línia habitual, però és clar, tal 
com es deia a l’informe d’intervenció, que l’expedient compleixi la legalitat 
vigent i que vostè l’únic que fa és estar en contra de tothom. 
 
Per tant, entén que són uns pressupostos ajustats i prudents, i que si no 
s’ha incorporat el tema de la futura puja de l’IBI és per prudència, perquè 
no és del tot segur. 
 
Finalitza dient que hi ha serveis com el del teatre, que el seus rèdits no són 
economicistes, sinó que s’han de valorar des d’una altra vessant, en aquest 
cas el cultural, i com un servei al poble. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que el Sr. Fuertes l’ha citat 
personalment fins a 3 vegades, sembla que té una especial predilecció per 
ell. Per tant, i responent a algunes de les coses que ha dit, quan el va 
conèixer pensava que tenia criteri, després que no tenia mala fe, sinó massa 
bona fe, per no dir ignorància. 
 
El sou del gerent de Lloret Futur no el posa ell, sinó que s’aprova en els 
pressupostos, i això vostè ho sap. I en la reunió que va haver en aquest 
tema l’altre dia, el grup municipal del Millor es va abstenir. Per tant, el que 
posa el seu i paga és Lloret Futur. 
 
Respecte al tema de les llums de Nadal, ha de dir que el que es paga és el 
que hi ha previst en el concurs que encara està en vigor, i que per tant no 
depèn d’una decisió meva. 
 
Respecte al tema de la durada de les intervencions, a la Comissió 
Informativa es parlava de 10 minuts i es va allargar a 12, però és que 
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alguns quan se’ls allarga la ma, mosseguen. 
 
Si el Sr. Montoro ha dit això sobre l’endeutament, és un irresponsable. 
També els preocupa a ells el tema de la piscina municipal, i ha dit que ells 
no estaven d’acord, però el que toca és buscar solucions. I hem de pensar si 
hem de rellentir les obres o les hem de deixar sense acabar, amb el més 
que probable deteriorament del que ja està fet. 
 
Respecte al tema dels fulletons de turisme, ja ha comentat abans a la reunió 
de pressupostos de Lloret Turisme, el grup del Sr. Fuertes es va abstenir. El 
que intentem és optimitzar recursos, i això ho estem fent. 
 
Respecte les llums de Nadal, l’any que ve s’haurà de licitar de nou, i s’haurà 
de pagar solament el que pertoqui. Si, és una suma molt important. Però no 
li atribueixin responsabilitats que no té. 
 
Vol manifestar també que no entén com es poden presentar esmenes a la 
totalitat, per al MILLOR i per ICV-EUIA, sense alternatives al pressupost que 
s’esmena. Evidentment, respecte a les 60 qüestions que esmenta el Sr. 
Fuertes en el seu escrit, no hi ha temps material, donat que les ha presentat 
avui mateix. 
 
S’ha acceptat alguna de les esmenes que s’han presentat en temps. Quant a 
les d’ICV-EUIA no s’aproven per motius de discrepància política. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que els recomana un llibre 
del Sr. Oscar Lafontaine, socialista alemany, ex-ministre de finances del 
partit Social-demòcrata, i actual president de l’Esquerra, que es titula “El 
corazón late a la izquierda”, i que parla de l’endeutament i la seva incidència 
en les classes socials. 
 
Continua explicant la resta de les esmenes presentades pel seu grup, i així 
demana que la partida de transferència corrent a entitats d’esports, sigui 
una partida única i per tant desapareguin les que estan fetes a clubs 
determinats. 
 
El mateix quant a les transferències corrents a entitats de cultura dintre de 
les subvencions que dóna aquest departament. 
 
També reclama 10.000 € per a la promoció de la dona, i 20.000 per al Pla 
Integral del Casal de Jubilat, ja que considera que són dues qüestions que 
s’han de desenvolupar i que políticament són importants. També creu que 
ha de passar a esports la quantitat de 15.000 € que hi ha en Lloret Turisme 
per a dues activitats esportives (Cursa Sant Silvestre Popular i Segon 
Triatlhon). 
 
Per últim, creu que s’ha de passar a ensenyament una partida de 10.000 € 
que hi ha a turisme, destinada a becar treballs de recerca i/o estudis sobre 
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el turisme. 
 
Ha de dir que Lloret Futur no és el seu model de gestió, ja que ells estan per 
la creació d’un patronat municipal de turisme on tindrien cabuda, a part dels 
que estan ara, els treballadors, els sindicats i les associacions de veïns. 
 
Pel que fa al tema de l’obertura del CAP, potser és millor pagar dues 
vegades i tenir el servei, que solament pagar una i no tenir rés. 
 
Ell insistiria, la moció sobre el CAP va ser aprovada per unanimitat. Obert 24 
hores 365 dies a l’any, les urgències a Lloret. Aquesta voluntat política 
nosaltres la traslladem als pressupostos. Una altra cosa és que no interessi, 
cadascú té les seves prioritats. 
 
Ha dit el PSC en la seva intervencions que porta dos mesos treballant en 
aquests pressupostos, com si en porten tres, perquè han fet una carta als 
reis mags. 
 
Parlen d’uns futurs diners de l’IBI, que potser no vinguin. Però vostès ja 
donaven per fet, en els mitjans de comunicació, que hauria un viver 
d’empreses, i ara vostè acaba de dir que sobre aquest tema faran un estudi 
per saber si es necessita o no. Es a dir, de donar-ho per segur ha dit que 
potser si o no. 
 
Diuen que han aconseguit millores per a l’educació, però pel camí s’han 
perdut 10.000 € d’una escola. Aquesta és una realitat, i una altra és que la 
neteja no es pot retallar, perquè és necessari que les escoles estiguin molt 
netes, donat que ha hagut alguna queixa de les direccions. 
 
El pressupost no és de gairebé 59.000.000 €, és de 53’5 milions, perquè no 
podem fer el crèdit i, per tant, es disminueix respecte l’any anterior en 
1.700.000 €. 
 
En definitiva, el seu vot serà contrari perquè, com ha dit, el pressupost no 
és realista i no atén les necessitats de la gent de Lloret de Mar. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez donant les gràcies a l’equip de 
govern perquè de 22 esmenes n’hi aproven una, és un esforç important. 
 
Dir-li al Sr. Orobitg que el nou govern d’Espanya s’ha trobat amb un 
endeutament del 8’2%, que és un 2% més del que s’havia dit per l’anterior 
govern, i que cada 1% representa 17.000 milions d’euros. Evidentment, 
s’ha de corregir. Això és així.  
 
Es refereix, entrant en temes concrets, a què al Club Hoquei Lloret se li 
donen 42.000 € de subvenció, però els pares han de pagar fins i tot les 
fitxes (com bé sap el Sr. Orobitg, que el seu fill juga), mentre altres club, 
com el Futbol Sala, reben 11.000 € però el club paga les fitxes. 
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Ha dit el Sr. Orobitg que ha heretat el tema dels llums de Nadal, però el 
contracte era de dos anys prorrogable per dos anys més any a any. Per 
tant, es podria haver prorrogat o no, o haver renegociat abans de pagar. 
 
Suposa que s’ha de felicitar perquè a ells els aproven una moció i als altres 
no. 
 
Finalitza preguntant com es farà la votació de les diferents esmenes. 
 
Intervé, novament, el Sr. Bernat dient al Sr. Fuertes que vostè ha dit que 
ells dos no pensen igual, i té tota la raó, ni pensen ni actuen igual. 
 
Senyors del Millor, vostès han penjat unes imatges que fan mal a Lloret, 
vostès diuen que aprovant aquests pressupostos portem a Lloret al suïcidi 
econòmic, però pensem que són coses com les que han fet vostès les que 
fan mal a l’economia local.  
 
Creiem que no fa mal a Lloret aprovar uns pressupostos necessaris, sinó, 
Srs. Díez, Aleinik, Portela, Barbero i Romerales, el que fa mal és penjar les 
imatges al que he fet referència. 
 
Des que vostè sap, Sr. Fuertes, que treballava a favor dels pressupostos, ha 
canviat totalment la seva relació vers a mi. Ha tallat, i nosaltres el que diem 
és que hem de seguir treballant per Lloret.  
 
Nosaltres sempre hem tingut la porta oberta al diàleg a totes les forces 
polítiques. Ja ho varen dir en el primer discurs com a regidor, que nosaltres 
sempre treballarem per a Lloret. L’únic interès que tenim el PSC és el de 
Lloret de Mar. 
 
Si vol diàleg, el que no pot és presentar avui, a les 12:20 h, 19 pàgines amb 
61 esmenes. Fa un mes que té la proposta de pressupost. Nosaltres l’hem 
treballat, altres està clar que no. 
 
El resultat de les eleccions és el que és, i entén que la nostra proposta no és 
cap carta als reis mags, sinó que és realista. Demanem un pla de 
dinamització que precisament tingui això, objectius realistes. Aquest és el 
nostre objectiu. 
 
També hem demanat més inversió en les escoles, és evident. Abans es feia 
amb crèdit, que no sabem si es podrà fer, ara es farà amb estalvi. Per tant, 
tal i com he dit, les nostres esmenes van per la promoció econòmica i per la 
millora de les escoles i dels barris. Una altra cosa, Sr. Rodríguez, és que 
vostè no s’ho vulgui creure. 
 
Finalitza la intervenció agraint la bona entesa amb CIU, i el treball dels 
companys socialistes que els han ajudat en aquest tema. 



27 

 
Torna a intervenir el  Sr. Fuertes dient que ja veuen que tots són 
felicitacions. No entén, Sr. Bernat, que si porten tant de temps treballant 
solament hagin pogut modificar 118.000 €. 
 
Si han presentat ells avui les seves 61 esmenes és perquè tenien claríssim 
que no n’acceptarien cap. Perquè malgrat que portessin les mateixes 
propostes de l’equip de govern, pel fet de ser nostres ja no s’aprovarien. 
 
Sr. Frigola, si tot ho fan tan legal, suposa que guanyaran tots els judicis que 
tenen, fins i tot el de transport urbà, ah no, que aquest està anul.lat per una 
Sentència. Ho fan tot molt legal, vostès. 
 
Sr. Orobitg, el Sr. Enric Martínez ha estat molt fi, ha dit que vostè ha 
falsejat la realitat, jo no, jo li dic mentider, perquè si que és la seva 
responsabilitat el tema dels llums de Nadal, perquè com ha dit el Sr. Enric 
Martínez és un contracte per 2 anys i després es va prorrogant. Per tant, 
vostè ha prorrogat la d’aquest any, i no sols això, sinó que ha pagat més, 
no intenti manipular la realitat. 
 
Avui aquí, tot el peix ja està venut. La nostra voluntat avui com ja hem dit, 
no es altre que informar i alertar de les greus conseqüències del que creiem 
que passarà a Lloret, al igual que portem avisant i comprovant de la seva 
passivitat pel que fa als problemes del turisme incívic, i la falta de control i 
prevenció que farà que lamentablement tornem a sortir als mitjans (i un 
incís Sr. Bernat sobre les seves declaracions a la radio, el problema no es 
que algú ho expliqui o  mostri si no que arribi a passar amb tota impunitat 
mentre el govern s’ho mira tranquil·lament des de casa. O potser pot 
proposar vostè a les noves ordenances que prohibim que la gent vagi amb 
mòbil amb càmera pels carrers de Lloret. 
 
Vostès volen amagar tot sota les catifes, i la roba s’ha de rentar a casa, 
però s’ha de rentar, perquè sinó passarà allò de l’any passat. 
 
Potser a vostè, Sr. Bernat, ja li va bé; potser a algú, diguem a l’atzar el nom 
de Joan, ja li anirà bé que no canviï gaire la situació desprès d’obrir i agafar 
la gestió d’una discoteca a la zona de la riera amb un horari fins a les 6 de 
la matinada. Amb una d’aquelles casualitats, que en aquesta historia 
l’advocat d’aquest establiment o discoteca, es un tal Jordi Orobitg!!! quines 
coincidències tan casuals. Són suposicions, no?. 
 
De ben segur que avui marxarem d’aquest plenari pensant que alguns de 
vostès prenen les seves decisions pel bé del poble, per que no s’aturi, per 
que segueixi endavant, per que s’obrin nous negocis. N’estem ben 
convençuts. 
 
A més Srs. del PSC es curiós el que m’ha passat aquests darrers dies des de 
que vostè ha pactat els pressupostos. Diverses persones de la seva formació 
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m’han fet arribar el seu malestar. I això ho diuen gent de la seva executiva 
o  de la seva llista.  
 
I No critiquem que volguessin vostès aprovar els pressupostos per que el 
poble avanci, però aprovar aquests pressupostos?. Tenia vostè la paella pel 
mànec per aconseguir que moltes de les irregularitats o fets negatius que 
avui em expressat no es portessin a terme i vostè ho ha acceptat per uns 
invisibles 118.000 euros, si bé ha treballat durant 3 mesos, segons vostès. 
 
A més, sol·licitem que per motius evidents d’interès personal creiem que la 
Sra. Anna Pascual no hauria de tenir el dret a vot en aquest punt de 
pressupostos, ja que te una relació d’interès laboral directe per que aquest 
pressupost tiri endavant fins el punt de dependre-li el seu sou i la seva feina 
amb la partida de 89.000 euros per a la tele. 
 
Que dit de pas no entenem que hagin realitzat una reducció de 10.000 
euros en les millores de les escoles i no hagin demanat una reducció en 
aquesta partida de la tele, però es clar, no es tant important com gaudir de 
quatre programes al mes de la tele. 
 
Així doncs, donada la directa relació entenem que no hauria de tenir dret a 
vot al ser decisiu i clarament condicionant pel resultat final d’aquest punt.  
 
Per acabar dir que avui aprovaran uns pressupostos que ens permetrà mirar 
lo bonic del teatre i la piscina, però que no tindrem ni feina ni diners per 
poder assistir-hi i utilitzar-les. 
 
A més acabarem l’any amb continuades , evidents i elevades modificacions 
de crèdit manegant al nostre entendre i com s’extreu d’aquests 
pressupostos..., manegant com deia els nostres diners amb un aparent 
menyspreu al suor i esforç que hi han posat molts ciutadans de Lloret 
 
Com diu aquell acudit, ara diem: mira mama sin manos... I d’aquí poc, 
direm:  mira mama sin dientes.  
 
Però en definitiva tot ho fan pel poble, no!! 
 
Intervé el Sr. Valls dient que hem de partir de la base que ens trobem en un 
entorn de recessió i que hi ha una greu preocupació a tots els nivells, també 
municipal, incluint als grans ajuntaments. 
 
Se’ns va dir que no a les ordenances quan varem proposar un augment d’un 
3% a l’IBI, ara l’estat proposa un 10%, però hem de tenir en compte que 
l’IBI a Lloret no s’ha mogut en 3 anys i aquest 10% és pràcticament el que 
ha pujat l’IPC. Per tant, en el cas de Lloret seria un cas atípic. 
 
Ja ha comentat abans respecte al tema que diferents grups han tractat del 
crèdit previst de gairebé 5’5 milions, que això està totalment regulat en el 
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punt 11 de la proposta, tal i com ha dit abans el Sr. Frigola. I ho repeteix: 
“En tant en quant no s’obtingui el crèdit pel finançament de les inversions, 
les aplicacions pressupostàries afectades es declaren en situació de no 
disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu finançament”. 
 
Com ja ha dit altres vegades, el pressupost són previsions i, per tant, si és 
necessari es reelaborarà però en aquest moment hi ha coses que ningú pot 
preveure. 
 
S’ha tornat a parlar de l’aigua i l’únic que ha de dir és que l’empresa ha de 
pagar al seu personal i que hi ha una baixada clara en el consum i, per tant, 
es redueix el cànon. 
 
Respecte al tema de l’obertura del CAP de sanitat i altres temes, ell es fa 
una pregunta: hem d’afrontar els ajuntaments tot el que no és de la nostra 
competència?. 
 
Si s’ha reduït el tema de la neteja, és perquè pensen que es pot mantenir la 
qualitat amb menys hores, si més no pensem que s’ha d’intentar. 
 
També, Sr. Enric Martínez, com ja ha dit el Sr. Orobitg, hem de fer front a 
les despeses plurianuals i als compromisos que ja tenim. 
 
Pel que fa als llums de Nadal, en el seu moment es va fer un concurs i es 
varen presentar 3 empreses de Lloret. Si és més car és perquè hi ha més 
llums a posar i això és una demanda dels barris i d’associacions. No es pot 
fer comparacions, i menys amb altres llocs, doncs haurien de partir de bases 
semblants. 
 
El tema de les factures que no han entrat ja s’ha explicat que no estan 
amagades, doncs hi ha la instrucció de comptabilitat 413 que diu com s’ha 
de tractar aquest tema i així consta a la base 17. 
 
Ha parlat de l’agradable sou de la gent. Bé, el Millor s’emporta 80.000 € 
anuals, i per tant haurien de treballar una mica més, perquè no pot ser que, 
tenint fa un mes la proposta de pressupostos, hagin presentat 61 esmenes 
avui a les 12:20 hores. 
 
I el que ha dit el Sr. Montoro és que el dèficit ha de ser zero, no que hagi de 
ser zero l’endeutament. 
 
Endeutament el tenim tots els ajuntaments, i hem de dir que estem en un 
nivell d’endeutament i càrrega financera assumible. 
 
I, Sr. Orobitg, no té el Sr. Fuertes predilecció per vostè, posi’s a la cua. El 
pressupost creix poc, però ho fa. 
 
El mateix equip de govern que defensa el transport urbà, és el que va 
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perdre el tema de carrilets defensant al senyor Millor. 
 
Amb aquest posat de Clint Eastwood que té davant del Plenari, anant contra 
tot el que es mou, primer varen tenir a Harry El Ejecutor, després Harry El 
Sucio, i ara Harry el Fuertes. 
 
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que una altra vegada més el 
Sr. Fuertes toca temes recurrents. Es refereix a temes personals i això vol 
dir que els seus arguments polítics són com a mínim pobres. Segueix amb 
un discurs populista i a ell li demana novament que sigui respectuós amb 
tothom. 
 
El pressupost, com sempre, té dues parts diferenciades: l’ordinari i el 
d’inversions. L’ordinari fa dos mesos que s’està treballant i varen haver de 
retallar de les despeses inicials 1’5 milions d’euros. Al final s’ha hagut de 
retallar 1’8 milions. Fa un mes que aquest pressupost ordinari es va 
entregar als diferents grups municipals. 
 
Hem arribat a un acord amb el PSC, que no ha estat fàcil per ningú, però 
que és fruit de la responsabilitat, perquè un municipi com Lloret no es pot 
quedar sense pressupost. 
 
El moment és difícil políticament però encara ho és més econòmicament. I 
és molt greu. 
 
Respecte al pressupost d’inversions, no és que siguin ingenus, però ja 
sabem que el PSOE primer i ara el PP no deixen endeutar-se a aquells 
ajuntaments que superin el 75%, quan no fa gaire el límit era el 110%. Si 
ho mantenim, és perquè hi ha obres en execució i seria molt bo per a tots 
que es puguin continuar i finalitzar. 
 
Ja entén la mesura, però si l’administració deixa de contractar, i creu que 
algunes encara poden, haurà menys empreses amb treball i, per tant, 
augmentarà l’atur. 
 
Pel que fa a la piscina municipal, s’està executant la part corresponent als 
7’5 milions que ja estan pressupostats. Confiem que l’estat quan aprovi els 
seus pressupostos el mes de març, canviïn aquest plantejament i es puguin 
finalitzar les obres ja iniciades i impedir que es malmetin. De totes maneres, 
ja està previst en el punt 11 de l’acord totes les eventualitats, tal i com han 
dit els Srs. Frigola i Valls. 
 
La raó que turisme es porti des d’una empresa pública, en aquest cas Lloret 
Futur, és perquè d’aquesta manera ens estalviem molts diners amb l’IVA.  
 
S’ha parlat dels clubs esportius i s’ha fet per personalitzar-ho. Ens sembla 
que no es té en compte la dificultat del treball que la gent que es dedica a 
aquestes entitats, perquè hi ha moltes necessitats, moltes despeses, i més 
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ara quan resulta difícil tenir espònsors. La gent que treballa en elles ho fa de 
forma altruista, i creu que s’hauria de ser coneixedor d’aquests temes per 
saber el que es diu i tenir una mínima idea del que es parla. I això ho diu 
perquè ell sí que ha estat en aquesta situació. 
 
Estem en un moment dur per a tots els Ajuntaments, hem de restringir i 
optimitzar els nostres recursos, però no podem quedar parats, hem de 
seguir avançant. Lloret, malgrat la crisi, entén que no estem tant malament. 
 
Seguidament, es posa a votació l’esmena a la totalitat d’ICV-EUIA, la qual 
és rebutjada per 11 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, PSC-PM 
i ERC, i 10 vots favorables dels regidors de MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO 
ADSCRIT. 
 
Durant la votació, el Sr. Fuertes demana que tal i com ha dit abans, entén 
que la Sra. Pascual no podria votar per les raons esmentades. 
 
Per la Secretaria General, s’informa que no es poden interrompre les 
votacions amb intervencions, perquè així ho diu la Llei, i no troba justificat 
legalment que la Sra. Pascual s’hagi d’abstenir, doncs en aquests temes que 
afecten a tots segurament no podria votar ningú. 
 
A continuació, es posa a votació l’esmena a la totalitat del MILLOR, la qual 
és rebutjada per 11 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, PSC-PM 
i ERC, i 10 vots favorables dels regidors de MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO 
ADSCRIT. 
 
Tot seguit, es vota l’esmena n. 20 presentada pel PPC, la qual és aprovada 
amb 14 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-PM, PPC, ERC i NO 
ADSCRIT, i 7 abstencions dels regidors de MILLOR i ICV-EUIA, la qual té el 
següent text: 
 

“Protecció Civil – Lloguer de Vehicle. 15.900 € 
 
El vehicle del que disposa actualment el departament te 4 anys i 
10.000 quilometres estant en perfecte estat de conservació, amb un 
valor residual de 9.800 € mes IVA, entenem que és molt mes viable 
pagar el valor residual i deixar de pagar el Rènting de 15.900 € 
anuals que per 4 anys suposaria una inversió de 63.600 € amb 
aquesta opció tindríem un estalvi de 51.736 €. “ 

 
Seguidament, es posen a votació la resta de les esmenes presentades pel 
PPC, les quals són rebutjades per 11 vots en contra dels regidors de CIU, 
PSC-PM i ERC, 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, i 9 vots a favor dels 
regidors de MILLOR, PPC i NO ADSCRIT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez i  
demana que les properes vegades les esmenes es presentin de forma 
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correcta i de veritat, i no de la forma confusa com s’han presentat, tant pel 
PPC com per al MILLOR, i sobretot aquestes tant tard que ho ha hagut 
temps d’estudiar-les. 
 
Seguidament, es posa a votació l’esmena d’ICV-EUIA sobre l’aportació 
perquè estigui obert tot l’any 24 hores el CAP de Lloret, la qual és aprovada 
amb 10 vots favorables dels regidors del MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO 
ADSCRIT, 3 abstencions dels regidors de PSC-PM, i 8 vots en contra dels 
regidors de CIU i ERC, la qual té el següent text: 
 

“Destinar a la partida “3120-45300 sanitat-cons. Sal. Selva maresma 
trans.” La quantitat de 106.000 euros, que vindrien de les següents 
partides: 
 
9120 22703 ORG. DE GOVERN.-EDICIO BUTLLETI.     35.000 EUROS. 
3340 22706 CULTURA.-CONT. TRE. IMPRE.                15.000 EUROS. 
4910 22706 COMUNIC.-CONTRACTE (TV LLORET).      23.000 EUROS. 
9120 47901 ORGANS GOVERN.-TRANS. GRUPS MUN. 11.000 EUROS.  
9240 22699 COM. I PART. CIUT.-ACTIV. DIVERSES     22.000 EUROS. 
 
Aquesta quantitat es destinarà per establir un conveni entre 
l'ajuntament de Lloret de mar i la corporació de salut selva maresma, 
per obrir el servei d'urgències en el centre d'atenció primària (cap) de 
Lloret de mar en els mesos que la conselleria de sanitat de la 
generalitat de Catalunya no assumeixi aquesta prestació.”   

 
Tot seguit, es posen a votació la resta de les esmenes d’ICV-EUIA (11), les 
quals són rebutjades amb 11 vots negatius dels regidors de CIU, PSC-PM i 
ERC, 8 abstencions dels regidors de PPC i MILLOR, i 2 a favor dels regidors 
de ICV-EUIA i NO ADSCRIT. 
 
A continuació, es posa a votació les esmenes del MILLOR, les quals són 
rebutjades amb 11 vots en contra dels regidors de CIU, PSC-PM i ERC, 4 
abstencions dels regidors del PPC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, i 6 vots a favor 
dels regidors de MILLOR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Interventor dient que 
haurien de concretar bé el tema que s’ha aprovat de l’esmena d’ICV-EUIA 
per no tenir problemes de legalitat. 
 
El Sr. Valls diu que, tal i com diu l’esmena, s’haurà de signar primer un 
conveni, i així ho ratifica el Sr. Rodríguez, fent lectura de la seva esmena. 
 
El Sr. Bernat diu que realment ha comès un error, doncs la seva intenció no 
era abstenir-se, sinó votar negativament. 
 
Finalment, es posa a votació la proposta amb la incorporació de les dues 
esmenes acceptades, la qual és aprovada per 11 vots favorables dels 
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regidors de CIU, PSC-PM i ERC, una abstenció del regidor d’ICV-EUIA, i 9 
vots en contra dels regidors del MILLOR, PPC i NO ADSCRIT. Per tant, el Ple 
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: 
 

1)  Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici de 
2012, anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en 
58.988.124,00 €, el resum del qual per capítols és el següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 18.125.290,00 
2 Impostos indirectes 590.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 20.626.700,00 
4 Transferències corrents 9.047.460,00 
5 Ingressos patrimonials 2.016.070,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 3.132.617,00 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 5.449.717,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 58.988.124,00 

 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.447.804,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 25.288.305,00 
3 Despeses financeres 1.356.075,00 
4 Transferències corrents 2.473.400,00 
 
 
 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 8.724.104,00 
7 Transferències de capital 88.366,00 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 5.610.000,00 
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Total Pressupost de despeses 58.988.124,00 

 
2)   Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de 

Comunicació per  a l’exercici del 2012, anivellat en els seus estats 
d’ingressos i despeses, xifrat en  381.762,00 € el resum del qual per 
capítols és el següent: 
 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes   
2 Impostos indirectes   
3 Taxes i altres ingressos 99.592,00 
4 Transferències corrents 282.000,00 
5 Ingressos patrimonials 150,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d’inversions   
7 Transferències de capital   
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost d’ingressos 381.762,00 
 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 296.842,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 84.750,00 
3 Despeses financeres 150,00 
4 Transferències corrents   
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals   
7 Transferències de capital   
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost de despeses 381.762,00 
 
3)  Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2012 l' 

import del qual és  de 1.136.700,00 € . 
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4)  Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a 
l’exercici del 2012 següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 18.125.290,00 
2 Impostos indirectes 590.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 20.726.292,00 
4 Transferències corrents 9.047.460,00 
5 Ingressos patrimonials 2.152.920,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 3.132.617,00 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 5.449.727,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 59.224.586,00 

 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 16.156.707,00 
2 Despese de béns corrents i serveis 26.097.694,00 
3 Despeses financeres 1.356.225,00 
4 Transferències corrents 1.191.400,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 8.724.104,00 
7 Transferències de capital 88.366,00 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 5.610.010,00 

      
Total Pressupost de despeses 59.224.586,00 

 
5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a 

l’exercici del 2012, segons redacció que figura en l’expedient, així 
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit 
previstes en les esmentades Bases, d’acord amb l’article 40 del 
R.D.500/1990 de 20 d’abril de 1990. 
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6) Aprovar que les assignacions als càrrecs electes no 
experimentin cap increment respecte a les del 2011, aprovades en 
sessió del Ple de la Corporació de 11 de juliol de 2011. Aquesta 
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva 
modificació. Els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial tampoc 
experimentaran cap increment de les retribucions respecte a les de 
l’any 2011, aprovades en sessió del Ple de la Corporació de 11 de 
juliol de 2011.   
 

7) Aprovar que, durant el 2012, no experimentin cap increment 
en relació a les vigents pel 2011, les aportacions per a compensar les 
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 
del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i es mantindrà 
la mateixa ’estructura aprovada per l’acord del Ple de l'Ajuntament 
del dia 11 de juliol de 2011. 
 

8) D’acord amb el Decret-llei 20/2011 de 30 de desembre que 
prorroga la Llei del Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011 les 
retribucions de personal de l'Ajuntament per a l’exercici 2012, 
s’atendran a les següents normes: 
 

(a) Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament no 
experimentaran cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2011, resultants de l’aplicació, en termes anuals, 
de la reducció de retribucions prevista en l’article 22.Dos.B) de 
la llei 26/2009 de 23 de desembre, de Pressupostos generals 
de l’Estat per al 2010, segons la redacció donada pel Reial 
Decret Llei 8/2010 de 20 de maig, en termes d’homogeneïtat, 
tant pel que fa a efectius de personal com a antiguitat. 

 
(b)  El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de 

l’adequació de caràcter singular i excepcional  de les 
retribucions complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per 
assegurar que les assignacions a cada  lloc de treball 
mantinguin la relació adequada amb el contingut d’especial 
dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de 
perillositat o de penositat. 

 
(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s’entén sense perjudici de 

l’adequació de la resta de retribucions complementàries 
derivades de la consecució de determinats objectius mitjançant 
l'increment de productivitat o la modificació de sistemes 
d’organització del treball o qualificació professional. 

 
9) Aprovar la modificació de la plantilla de funcionaris així com 

la de personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2012, 
incorporant les determinacions d’aquells llocs de treball tant de 
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funcionaris com de personal laboral que modifiquen aspectes de 
l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data 
3/12/2007, que s’incorporen com Annexes al Pressupost. 
 

10) Aprovar una dotació de 379.637,44 € pel complement de 
productivitat i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. 
El repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues 
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació 
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la 
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal 
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de gener 
del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova la 
dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 8.159,36 
€ . 

  
11)  Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació 

per un total de 8.812.470,00 € que es finançarà amb 230.156,00 € 
d’estalvi, 3.132.617,00 € de subvencions i 5.449.697,00 € de crèdit. 
En tant en quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les 
inversions, les aplicacions pressupostaries afectades es declaren en 
situació de no disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu 
finançament. 

 
Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat inicialment, el Pressupost General, que inclou el Pressupost de la 
Corporació i els dels OO.AA i les Bases d'Execució s’exposarà al públic per 
un termini de 15 dies, previ anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de 
l'Ajuntament, dins el qual s’atendran les reclamacions formulades. Finalitzat 
el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es portarà de 
nou l’expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no 
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i 
es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en  el 
tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
5. MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PPC, PCS-PM, MILLOR I EL 
REGIDOR NO ADSCRIT, PER SOL·LICITAR EL RETORN DEL SERVEI 
D’OBSTETRÍCIA A L’HOSPITAL DE BLANES. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el 
qual dóna lectura íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que es referma en la necessitat que les urgències 
ginecològiques continuïn a Blanes, donat que la població de Blanes-Lloret-
Tossa equival a la de Girona, i no entendrien que no haguessin urgències a 
Girona. 
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Amb això, el que es pretén és que no hagi més incidències i mortalitat per 
aquesta causa, Déu no vulgui!. Les persones que han participat directament 
com a voluntaris a urgències, i els ha nascut un nadó pel camí, saben el 
llarg que es fan els quilòmetres fins a Calella. 
 
Per proporcionalitat i equitat, la Costa Brava Sud no es mereix no tenir 
urgències, i haver d’assumir un risc tan alt per a la mare i el nadó. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que evidentment ells 
estan a favor dels ciutadans de Lloret, i el que s’exposa a la moció és una 
necessitat palmària.  
 
Per experiència pròpia, sap el trauma que representa quan en uns moments 
tant delicats s’han de fer llargs desplaçaments. La veritat és que es fa molt 
més llarg. Per tant, estan d’acord en el contingut de la moció, per això 
votarem favorablement. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que aquesta moció està 
encaminada a recuperar els serveis de urgències en Ginecologia i Obstetrícia 
a l’Hospital Comarcal de La Selva, creiem que aquests és un primer pas per 
centralitzar totes les especialitats a l’Hospital de Calella deixant l’Hospital 
Comarcal de La Selva com a servei única i exclusivament d’urgències, amb 
la problemàtica que suposaria en cas d’una patologia greu o complicacions 
en el part, el possible trasllat del nadó o de la mare a un hospital de tercer 
nivell, donat que l’hospital de referència de l’Hospital de Calella, en aquests 
cas, seria a Can Ruti a Badalona. 
 
Per tant, recolzen, com a signants, aquesta moció i si es produeix la 
mateixa situació en altres especialitats entén que s’haurien de fer mocions 
d’aquest tipus. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat dient que ja varen presentar una 
proposta al Parlament perquè no es tanquessin les urgències nocturnes, no 
es reduís el transport sanitari i l’Hospital Comarcal de Blanes no 
reorganitzés departaments desplaçant-los a Calella.  
 
El PSC sempre hem estat al costat de lluitar per tenir i garantir la sanitat als 
usuaris i amb la millor qualitat com un dels pilars essencials del nostre Estat 
del Benestar que tant ens ha costat d’aconseguir. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que ells sempre han estat al costat 
de tenir la millor sanitat per a Lloret, i en aquesta línia recolzen la moció de 
la que també són signants. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi ha dues qüestions. 
Una ja la varen retirar perquè el seguiment ginecològic i d’atenció primària 
ja es fa a Lloret, i les urgències es fan a l’Hospital de Blanes. 
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El que es fa a l’Hospital de Calella són els parts. Hi ha dues coses diferents, 
un és que el servei d’urgències de ginecologia, que es demana que es faci a 
Blanes per qüestió de proximitat. I l’altre, que podien discutir, és que el 
personal de l’Hospital de Calella és molt professional i preparat, i tenen una 
casuística en qüestió de parts molt important, és a dir, és un servei molt 
especialitat. 
 
També hem de dir que el nombre de parts de Lloret ha estat de 76 el 2010 i 
77 el 2011, és a dir, és una xifra modesta. Però en definitiva, el que volem 
és que ens donin la millor sanitat a la gent del nostre poble. Per això, 
votarem a favor de la moció. 
 
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que gairebé s’ha produït un miracle, 
doncs en aquest Ple ha guanyat dues coses: una moció i una esmena. Està 
segur que les dones ens ho agrairan a tots i dóna les gràcies a tots els 
grups. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

La població de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar té 
aproximadament uns 100.000 habitants, que durant la temporada 
d’estiu augmenta considerablement, i les dones en som un 51% 
d’aquesta població. 
 
Des de fa molts anys, i sobretot en els últims 18 anys, les dones 
d’aquestes poblacions parien a l’Hospital de Blanes. Ara, des del 17 
de setembre de 2011, les dones de Blanes, Lloret i Tossa han de 
desplaçar-se fins a Calella per parir els seus fills i filles.  
 
La reorganització del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, traslladant-lo 
a Calella tret de les Consultes externes, ha estat més per una qüestió 
econòmica que no per una millora del propi servei. Aquesta 
“reorganització” ha provocat més precarietat a les dones 
embarassades d’aquests municipis. Però també a totes les dones que 
en un moment o altre han tingut una urgència ginecològica, i s’han 
trobat que a l’Hospital de Blanes ja no hi ha servei de ginecologia 
d’urgències. 
 
La sanitat no és un negoci, i si un dret de la ciutadania recollit en 
l’article 43 de la Constitució Espanyola. 
 
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: 
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1. Demanar a la Corporació de Salut del Maresme-La Selva que 
torni a incorporar el servei de ginecologia d’urgències i 
quiròfan a l’Hospital de Blanes 

2. Informar d’aquesta decisió a la Corporació de Salut Maresme- 
La Selva, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya i a la Plataforma Anti-Retallades de la Sanitat de 
Lloret de Mar. 

 
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PSC-LLORET DE MAR PER 
INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE REVISI  LA  
PROPOSTA DE LLEI DE L’IMPOST SOBRE LES ESTADES EN 
ESTABLIMENTS TURÍSTICS. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Bernat dient que havien 
presentat una moció per revisar el tema de la taxa turística, perquè s’havia 
fet sense consens i, per tant, volien que es tingués en compte als agents 
implicats i, sobretot, als ajuntaments, i que aquests tinguessin part en la 
recaptació. 
 
Degut als últims esdeveniments i que sembla que es posposarà per principis 
de l’any vinent, considerem millor retirar la moció i buscar un consens entre 
tots per aprovar-la en un futur. 
 
Finalitza dient que per aquest motiu retiren la seva moció de l’ordre del dia. 
 

7. MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, SOBRE LA TAXA TURÍSTICA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient 
que per les raons abans esmentades pel Sr. Bernat, és a dir, per buscar un 
consens el més ampli possible, també ells retiren la moció presentada sobre 
aquest tema. 
 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
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 novembre: núm. 1839 de data 02/11/11 fins al núm. 2055 
de data 30/11/11. 

- Mes de desembre: núm. 2056 de data 01/12/11 fins al núm. 2220 
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de data 31/12/11. 
 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de novembre: núm. 960 de data 02/11/11 fins al núm. 1027 
de data 30/11/11. 

- Mes de desembre: núm. 1028 de data 01/12/11 fins al núm. 1096 
de data 29/12/11. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal ICV-
EUIA: 
 

En diferents barris de Lloret hi ha dispensadors de borses instal·lats 
per recollir excrements de gossos. Des de fa uns mesos aquestes 
bosses havien de ser retirades a les oficines de l'OIAC d'aquest 
Ajuntament. Recentment en aquestes oficines ja no dispensen les 
borses per recollir els excrements dels gossos. 
PREGUEM QUE: 
Es procedeixi al farcit i manteniment dels dispensadors de borses per 
facilitar als posseïdors de gossos la neteja dels nostres carrers. 

 
Contesta el Sr. Riera que es preocuparà que hagi bosses i, per tant, que se 
solucioni el problema de forma com més ràpida possible. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


