ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 02/2012
Dia: 27 de febrer de 2012
Sessió: ordinària
Horari: de 19:00 a 02:21 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
Abans d’iniciar l’ordre del dia, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que volen
dedicar unes paraules d’agraïment a la Sra. Dolors Fontseré que acaba
aquest 4rt mandat com jutgessa de pau després de més de 18 anys
desenvolupant el càrrec.
No ha estat un tasca fàcil. Els darrers anys el jutjat de pau ha hagut de fer
front al fort increment poblacional, amb un alt percentatge d’immigració i

1

nacionalitats provinents de més de 100 nacionalitats diverses. Com ella
mateixa descriu això ha convertit al jutjat en “una petita ONU”, un espai
que treballa per fomentar la pau i les bones relaciones entre les nacions i
els seus ciutadans.
La seva capacitat de negociació, conciliació consens han estat primordials
per fer possible que es solucionessin molts problemes sense haver d’arribar
al Jutjat.
Compaginar el frenètic dia a dia no ha estat impediment però per continuar
mirant endavant, planificar i fer possible que els jutjats s’adeqüin a les
necessitats dels nous temps. La intensitat amb la que ha treballat i el seu
caràcter emprenedor i incansable han fet possible que avui la nostra vila
gaudeixi d’unes dependències millorades i modernitzades.
Com Alcalde de Lloret i en representació de tot el poble de Lloret, moltes
gràcies per haver contribuït fer possible que es mantingui un ambient de
pau a la nostra vila.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (30/01/2012).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 30/01/2012
la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels 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 FEBRER 2012
-

Dia 7 de febrer: Assistència, juntament amb els altres membres, a
la reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme.

-

Dia 7 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció
Econòmica, Sr. Jordi Orobitg, a la inauguració de l’exposició de
Consum, a la sala polivalent de la Casa de la Cultura.

-

Dia 9 de febrer: Assistència, juntament amb els altres membres, al
Consell Rector del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, a
l’hospital de Calella.

-

Dia 10 de febrer: Assistència juntament amb la regidora de
Benestar i Família, Sra. Idoia Saracibar i la regidora de Serveis
Centrals Sra. Ester Olivé, a la celebració del 100 anys del Sr.
Amancio Solano, al casal de la gent gran, a la Casa de la Cultura.
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-

Dia 14 de febrer: Participació en el programa de Nova Radio Lloret,
Bon dia i Bona Hora, a l’espai Parli amb l’Alcalde.

-

Dia 15 de febrer: Assistència a la reunió amb l’Honorable conseller
d’Interior, Sr. Felip Puig.

-

Dia 15 de febrer: Assistència a la reunió amb l’Honorable consellera
d’ensenyament, Sra. Irene Rigau.

-

Dia 16 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de
Promoció Econòmica, Sr. Jordi Orobitg, al sopar de gala ofert pel
Congrés d’Organitzadors Professionals de Congressos, al Teatre de
Lloret.

-

Dia 17 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors i
regidores de la corporació, als diferents actes de Carnaval 2012.

-

Dia 21 de febrer: Assistència a la Festa del Ranxo de Vidreres.

-

Dia 23 de febrer: Assistència a la reunió amb l’Honorable Conseller
de Territori i Sostenibilitat Sr. Lluís Recoder.

-

Dia 26 de febrer: Assistència a l’assemblea general ordinària de
l’Obreria de Santa Cristina, a l’ermita de Santa Cristina.

-

Dia 26 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, al
dinar celebrat en motiu del dia d’Andalusia.

3.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC PER A LA ZONA ESPORTIVA MOTORITZADA CAN
DAURA DE LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez
dient que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 29 de
juny de 2011, va aprovar el Pla Especial urbanístic per a la zona esportiva
motoritzada Can Daura, supeditant la seva publicació a la presentació d’un
text refós.
Continua donant lectura a la proposta.
El que es proposa, doncs, és aprovar aquest text refós i, per tant, és el
compliment d’un tràmit ja previst en el Pla General, perquè en el seu
moment es pugui desenvolupar aquesta zona en els terminis previstos en el
planejament que avui presentem a aprovar.
Intervé el Sr. Cortés dient que entén que fer ara una inversió i unes
despeses en aquest lloc, donat l’entorn de crisi, creu que suposaria un
desequilibri pressupostari i, per tant, entén que l’aprovació d’aquest punt no
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és congruent en aquests moments.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que una cosa és desenvolupar un
planejament, que és el que avui es presenta a aprovació, i un altre executar
aquest planejament.
L’únic que estem dient en aquest punt és deixar preparat un planejament,
però no la seva execució i, per tant, no suposa en aquests moments cap
despesa. Recorda que així mateix aquest punt ja ha estat aprovat, doncs
avui es tracta simplement d’un text refós i, per tant, contràriament al que
ha dit el Sr. Cortés, creu que el congruent seria que s’aprovés.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez que tal i com s’ha dit avui solament
estem aprovant un planejament i que per coherència a la seva posició en
l’anterior Ple que va tractar aquest punt, avui votaran també
favorablement.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez i diu que entenen que
aquest projecte és positiu per la nostra població. Tot i això, amb la situació
econòmica que estem patint, no creiem que sigui una prioritat la construcció
d’aquest equipament, és més, bogaríem per una adequació del paratge i
estaríem d’acord amb la primera fase del mateix, però en cap sentit
donarem recolzament a l’execució de la segona fase que ascendeix a la
quantitat de 330.000 €.
Justifiquem el nostre posicionament amb l’experiència que tenim de l’edifici
del Golf de l’Àngel donada la especial ubicació de Can Daura, el mes
probable és que patim continuades accions vandàliques i amb la conseqüent
despesa que suposaria posar un servei de vigilància especialment durant la
nit, donat que l’aïllament que presenta Can Daura, el nostre posicionament
seria el de muntar infraestructures mòbils, que un cop finalitzada l’activitat
es procedís a la seva retirada.
En definitiva, si bé estem d’acord amb el projecte, creuen que ara no és el
moment per fer-ho.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que ja que la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona ha decidit aprovar aquest pla especial, i que el
Servei de Paisatge de la direcció general d’ordenació del territori
d’urbanisme ha emès un informe favorable, el PSC no veu cap inconvenient
en aprovar aquest text refós.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes, que en primer lloc diu que jo
particularment soc un gran aficionat a tots els esports relacionats amb el
motor. I vagi per endavant que recolzem i som partidaris d’aquesta zona
esportiva motoritzada de Can Daura.
El problema ens ve donat pel moment que estem vivint de crisis. Aquest
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projecte que segons veiem en l’informe esta composat de dues fases amb
un cost de 341.388 euros en netejar el bosc, les zones d’aparcament i per
fer un edifici de serveis i construcció d’uns boxes, no creiem que sigui un
projecte prioritari amb la que esta caient.
A més cal afegir el cost de l’estudi i projecte tècnic realitzat per una
empresa externa. Això ja suposa un cost.
Així doncs, entre els 350.000 euros per arrodonir-ho de l’execució, més el
cost de l’estudi tècnic, el de medi ambient, el paisatgístic, el de sonometria
etc i el fet que no hi ha hagut pràcticament cap obra en aquest ajuntament
els darrers anys que no hagi costat més, ens anirem de ben segur a mig
milió d’euros.
El mateix informe i projecte ja ho diu “la valoració del total de l’actuació es
de difícil avaluació en aquest moments” el que sembla clar es que ja ens
avisen de que serà més car , no més barat. Però el que sembla que ningú
fa cap estudi quan es presenten aquests projectes, són el seu cost posterior
de manteniment (arreglar la pista quan hi hagi fortes pluges i el malmeti,
netejar l’entorn, consums, el generador de llum etc).
I repetim que som partidaris d’aquest projecte i d’una nova zona esportiva
motoritzada, però creiem que avui no toca.
Estem patint i patirem, encara més, unes fortes retallades en serveis bàsics,
sense veure la llum de quan s’acabarà la davallada i començarà la revifalla.
I ara ens hem de gastar, al final de tot, uns 500.000 €. Entén que ens
aficionats a aquest esport no estaran d’acord amb nosaltres, i ens trauran
100 exemples més en què aquest ajuntament gasta els diners. Però
insistim, no creiem que això sigui prioritari en aquest moment.
Contesta el Sr. Jordi Martínez preguntant als senyors Martínez i Fuertes si
s’han llegit el pla. Estan parlant de despeses, però és cert que a l’acord que
avui es proposa no s’està dient de fer-ne cap. No estem executant, sinó
aprovant un planejament.
Certament, hi ha dues fases, la primera de les quals s’ha de desenvolupar
en 2 anys i la segona en 6. Per tant, és evident que no es tracta de fer ara
rés, excepte aprovar el text refós del pla especial. I això no significa cap
despesa en aquest moment.
Es tracta de deixar el tema preparat per un futur i, en tot cas, els costos
previstos són de 340.000 €. Pel que fa al manteniment, aquest seria a
càrrec del que fos concessionari, i tot això en el moment que executés, que
no és ara.
El que estem fent avui és posar les bases i res més. Estem complementant
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la normativa del pla general, perquè en el seu dia es pugui donar
compliment i, en tot cas, el que ha comentat el Sr. Martínez d’elements
portàtils, seria una qüestió a tenir en compte al desenvolupar la primera
fase.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez, dient que ell si que se’l va llegir. Ell
ja sap que és un plurianual, però no vol que passi com en el Golf del Camí
de l’Àngel, que està abandonat i és objecte d’actes vandàlics.
Com ja ha dit abans, els preocupa la vigilància d’aquest indret, donada la
seva orografia. I malgrat que es tracti d’un desenvolupament a executar en
un termini de 2 i 6 anys, considera que el problema de la vigilància existirà
des del principi.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que ell no s’ho ha llegit,
però que ha parlat amb la tècnica corresponent. Per tant, coneix el
fonamental del projecte.
Com ja ha dit abans, estan d’acord amb el projecte, però en aquest moment
de crisi entén que avui no és prioritari, no és el moment. Ha tingut un cost
ja la redacció del projecte, i el mateix projecte estableix ja una quantitat,
que segurament, sumant-ho tot, estarà per sobre dels 400.000 €. Per tot
això, entén que aquest projecte s’hauria de presentar més endavant.
Intervé el Sr. Valls dient que estan barrejant conceptes. Es tracta d’un
planejament preceptiu d’acord amb el que es va aprovar en el Pla General,
però vol deixar clar des del principi que aquest equip de govern no té
previst fer cap despesa en aquest indret, en aquests moments, ni tampoc
és prioritari.
Avui, com ja s’ha dit, aprovem un planejament, i en el seu dia, si hi ha una
inversió pública o privada, potser llavors es podrà executar. El que tindrem
ja, doncs, és preparada la normativa, i es podrà desenvolupar sense haver
d’esperar.
Insisteix que l’equip de govern ni té prevista la despesa ni ho considera
prioritari, però entén que és positiu deixar preparat el tema per al moment
adient. I això ho estem fent en altres llocs i també ho fan els privats, per
posar un exemple, Sant Quirze.
Finalitza repetint que ni ho tenen previst ni és prioritari.
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que tal i com ja s’ha explicat
abastament, avui solament estem aprovant planejament i no cap inversió.
Aquest espai ja ve essent utilitzat pels aficionats al motor, i el que fem és
deixar les coses preparades des del punt de vista normatiu, per si algun dia
es pot plantejar una concessió. Però això es deixen les coses previstes
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mirant al futur.
Sense més deliberació, i per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
ERC i ICV-EUIA, 7 abstencions dels regidors de MILLOR i NO ADSCRIT, i 2
vots en contra dels regidors de PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
FETS:
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data
29 de juny de 2011, va acordar:
“-1 Aprovar el Pla especial urbanístic per a la zona esportiva
motoritzada can Daura, promogut i tramès per l’Ajuntament de Lloret
de Mar, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1- S’haurà de completar l’expedient amb el preceptiu informe del
Servei de Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat en
relació a les seves competències concurrents i incloure, si s’escau, les
esmenes corresponents per a l’acompliment de les prescripcions que
se’n poguessin derivar.
1.2- El plànol de zonificació del Pla especial s’haurà de presentar a una
escala mínima d’1/1000 per al conjunt de l’àmbit i d’1/500 per la part
on es concentren les actuacions.
1.3- El Pla especial haurà de determinar el corresponent pla d’etapes,
amb la concreció dels terminis d’execució de les fases previstes.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament”

2.- El Servei de Paisatge de la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme en data 20 de gener de 2012 ha emès informe
favorable sobre l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del
projecte del Pla especial urbanístic per a la zona esportiva
motoritzada “Can Daura”.
3.- En data febrer de 2012, E.P. Enginyeria Grup 7, SL redacten el
Text refós del projecte del Pla especial urbanístic per a la zona
esportiva motoritzada Can Daura de Lloret de Mar que dona
compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 29 de juny de 2011.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient l’art. 96 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei
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d'urbanisme (TRLUC); i els arts. 117 i 118 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- La legislació aplicable ve recollida a l’art. 52 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, essent el quòrum legal
necessari per a la seva aprovació el de majoria simple, d’acord amb
l’art. 114 del citat Decret Legislatiu en la seva redacció arrel de la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per al a modernització del
govern local.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Text refós del projecte del Pla especial urbanístic
per a la zona esportiva motoritzada Can Daura de Lloret de Mar,
d’iniciativa municipal i redactat per E.P. Enginyeria Grup 7, SL, que
incorpora les prescripcions contingudes en l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 29 de juny de
2011.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva.
4.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COLLABORACIÓ ENTRE
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES
DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES
I D’ACUMULADORS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que l’any 2008
s’estableix un nou marc normatiu per al sector de piles i acumuladors,
mitjançant el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer.
Aquesta normativa estableix limitacions en les substàncies perilloses que
poden contenir les piles i acumuladors. Marca com a objectiu de reciclatge
el 45% a 31/12/2012, i que els qui tenen obligació de fer-se càrrec de la
gestió de les piles són els productors. Així, doncs, el seu tractament ha
deixat de ser un servei públic i ha de realitzar-se a instal.lacions
autoritzades.
S’entén per productors a qui per primera vegada posi al mercat les piles o
els acumuladors, inclosos aquells incorporats a aparells o vehicles, en el
marc d’una activitat professional.
El Reial Decret aplica el principi de “qui contamina paga i responsabilitat
ampliada del productor”. Estableix que els costos del reciclatge han de ser
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sufragats pels productors de piles i acumuladors.
Per tal d’establir els mecanismes i les condicions perquè els productors es
facin càrrec, el 26 de juliol de 2010 es va signar un conveni marc entre
l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió (SIG)
de residus de piles i acumuladors.
Els ens locals que vulguin beneficiar-se en el conveni han de formalitzar la
seva adhesió. Hi ha dues opcions, A) i B). En la A) es recull per part de
l’Ajuntament, i en la B) un gestor autoritzat pel SIG.
En el cas de Lloret, donat que en el contracte dels serveis de neteja i
recollida de residus signat amb l’empresa GBI serveis, s’establia en el punt
3.2.4.e) del plec tècnic, l’obligació de l’empresa de realitzar la recollida
porta a porta de piles, mitjançant servei concertat, i el seu transport fins a
la deixalleria municipal o al gestor autoritzat, entenem que l’opció correcta
és la A).
Aquest servei té un cost estimat de 300 €/any, ja que es fa prèvia trucada.
També dir que l’Ajuntament de Lloret disposa de més de 30 punts de
recollida en edificis i equipaments municipals, centres escolars i diferents
establiments comercials.
Per tot el que s’ha dit, l’Ajuntament considera, com ja ha dit abans, que la
millor opció és adherir-se a l’opció A), per tenir un millor control del servei.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Bernat dient que, com que la recollida la fem nosaltres, ens
assegurem un major control de tonatge a subvencionar. Que per altra
banda si la recollida la fes una empresa externa es podrien perdre piles pel
camí.
A més a més, com que el contracte amb GBI Serveis ja estableix aquesta
recollida, no representa un sobrecost perquè el mateix encarregat que
supervisa la feina recull les piles. Així que pel PSC, amb la informació que
tenim, aportada pels tècnics de la casa, ens sembla un bon conveni.
Votarem favorablement.
Pren la paraula el Sr. Fuertes dient que, després de parlar amb alguns
tècnics de la casa i explicar-nos aquest tema, creiem en la idoneïtat i
necessitat d’adhesió a aquest conveni en el sistema de gestió de piles i
acumuladors.
Però volem anar més enllà, proposant ampliar aquest servei de recollida
fent una campanya a la població i a diferents comerços de Lloret, perquè
s’adhereixin a collaborar amb aquesta finalitat. I no només en la recollida
de piles, sinó fer ampliable la campanya a les bateries de cotxe, de moto,
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de barques, o bateries d’ordinador, portàtils o mòbils, a l’hora de
desprendre’ns d’ells.
Demanar la collaboració de botigues d’informàtica, de telefonia o de tots
aquells establiments que distribueixen bateries de cotxes a particulars (ja
que entenem que els tallers ja tenen els seus propis camins per desferse’n).
Els ciutadans no ho saben, però una bateria de cotxe que ja no te ús, es pot
arribar a pagar fins a 5 euros per la seva retirada.
Així doncs, proposem ampliar aquesta voluntat de recollida a altres
acumuladors d’aparells que tenim diàriament a la nostra vida quotidiana i
que moltes vegades acaben en les escombraires, en molts casos per
desconeixença.
Contesta el Sr. Valls que avui el que es proposa és adherir-nos a un conveni
concret que parla de piles i acumuladors, i que en tot cas, si bé ja s’han fet
campanyes, ja troba correcte que es facin, si és necessari.
Torna a intervenir el Sr. Fuertes dient que la seva proposta no condiciona
rés, sinó que intenta millorar la proposta que s’ha fet.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, com ja s’ha dit, es varen
fer en el seu moment campanyes i varen funcionar. També es va fer un
díptic informatiu i això es va portar a terme essent regidor el Sr. Josep
Teixidor. En tot cas, es tindrà en compte la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, estableix que:
-

-

La responsabilitat d’assegurar la bona gestió de les piles i els
acumuladors, començant per la recollida selectiva i la consecució
dels objectius ecològics de recollida que hi figuren, correspon als
productors (persona física o jurídica que, amb independència de la
tècnica de venda utilitzada, posi per primera vegada en el mercat
les piles i els acumuladors, en el marc d’una activitat
professional), en aplicació dels principis de responsabilitat del
productor i de “qui contamina paga”.
Els productors podran complir les obligacions fixades ja sigui
establint el seu propi sistema de gestió individual, participant en
un SIG o establint un sistema de dipòsit, devolució i retorn de les
piles, els acumuladors i les bateries usades que hagin posat en el
mercat.
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-

-

Tots els costos de les operacions de recollida i gestió d’aquests
residus, inclosos els de recollida selectiva, transport, classificació,
emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge seran
sufragats pel productors, d’acord amb el sistema de gestió
utilitzat.
La participació de les entitats locals en els SIG de residus de piles i
acumuladors, es farà mitjançant l’adhesió al Conveni de
collaboració signat entre els sistemes integrats de gestió i les
comunitats autònomes.

Vist que en data 26 de juliol de 2010 es va signar el Conveni marc de
collaboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats
gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors.
Atès que en les resolucions d’autoritzacions dels SIG de gestió de
residus de piles i d’acumuladors s’estableix l’obligació per part
d’aquests sistemes de compensar econòmicament les entitats locals
de tots els costos derivats de la gestió correcta dels residus de piles i
d’acumuladors, en els termes del Conveni marc subscrit amb
l’Agència de Residus de Catalunya i d’acord amb les proves
documentals aportades per les entitats locals per al càlcul d’aquests
costos.
Vist que d’acord amb el contracte administratiu signat en data
09/05/2011 amb l’empresa GBI Serveis, SAU com a concessionària
del “Servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids
urbans, servei de deixalleria i àrees d’aportació de residus, neteja de
platges, manteniment i neteja d’àrees d’esbarjo, gestió del Dipòsit
Controlat de RSU i gestió del Dipòsit Controlat de terres i runes de
Lloret de Mar”, s’establia en el punt 3.2.4.e del plec tècnic (Recollida
porta a porta de piles) l’obligació de l’empresa de realitzar la recollida
porta a porta de piles, mitjançant servei concertat, i el seu transport
fins a la deixalleria municipal o al gestor autoritzat.
Vist que l’Ajuntament de Lloret disposa de més de 30 punts de
recollida selectiva (PRS) de piles ubicats en: edificis i equipaments
municipals, centres escolars, així com establiments comercials i
entitats collaboradores.
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar ha establert la deixalleria
municipal com a punt d’emmagatzematge temporal de piles i
acumuladors i punt de recollida del material per part dels gestors
autoritzats (PRM).
Atès l’exposat en relació al servei municipal de recollida de piles i els
punts PRS i PRM ja existents i definits, es creu oportú l’adhesió al
Conveni marc en la modalitat A, de manera que l’Ajuntament de
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Lloret, a través de l’empresa concessionària GBI Serveis, SAU, farà el
servei de recollida, de transport des dels punts de recollida selectiva
(PRS) fins al punt de recollida municipal i d’emmagatzematge
temporal (PRM), rebent per fer-ho la compensació econòmica
establerta en l’annex IV del Conveni marc.
Per tal que l’Ajuntament de Lloret pugui beneficiar-se de les
condicions establertes en el Conveni marc, així com percebre les
compensacions econòmiques previstes en concepte de costos
suportats en la recollida selectiva i emmagatzematge temporal de
piles, acumuladors i bateries.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret de Mar al
Conveni de collaboració signat en data 26 de juliol de 2010 entre
l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors, en la modalitat A, acceptant tots els
pactes i continguts del Conveni marc.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus
Catalunya per al seu coneixement i als efectes escaients.

de

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la secció de Medi Ambient,
als
Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament i a l’empresa
concessionària del servei de recollida de residus, GBI Serveis SAU.
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’EXERCICI 2011.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, el qual
dóna lectura, en primer lloc, íntegrament a la proposta.
Continua dient que el document de la liquidació el tenen tots els grups, i
que amb el que fem avui, que és simplement donar compte, iniciem els
tràmits que han de donar lloc en el seu moment a l’aprovació del compte
general.
Les dades mes remarcables que es desprenen de la liquidació del
pressupost de l’any 2011 són, en quan a la liquidació del pressupost
d’ingressos els drets reconeguts nets per operacions corrents (Cap 1-5) són
de 49.968.487,43 Euros disminuint un 0.33 % respecte l’any 2010. Aquesta
disminució es deguda a que no s’han acomplert les previsions d’ingressos
del capítol 1 (IBI IAE)en un 1.88%, del capítol 2 (bàsicament ICIO) en un
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31.42% i del capítol 3 (taxes i preus públics) en un 1.05%. En canvi els
capítols 4 i 5 han superat les previsions inicials.
En quan a la liquidació del pressupost de despeses les obligacions
reconegudes per operacions corrents (Cap 1-4) són de 44.370.477.25
Euros i amb el capítol 9 són de 49.680.990,89 Euros el que suposa un
augment del 0.67% i del 0.83% respectivament,respecte al 2010. Les
desviacions respecte al pressupost inicial no són dignes de menció especial.
El romanent final de tresoreria es situa en 112.863,90 Euros, tenint en
conte una provisió de saldos de dubtós cobrament de 975.090,98 Euros.
En quan als indicadors econòmics mes rellevants, la carrega financera es
situa en un 13,38% i el ràtio d’endeutament es de un 84,85%, els quals
estan dintre dels límits comunament acceptats.
Sense més deliberació, els reunits donen compte al Ple de l’Ajuntament del
següent acord:
Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució del
pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5
de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
dona compte al Ple de la Corporació del Decret de data 17 de febrer
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost general
de l’any 2011, que és a tenor del següent:
DECRET:
A la Vila de Lloret de Mar, disset de febrer de dos mil dotze en
compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5
de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
RESOLC:
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra
el
pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom
Serveis de Comunicació corresponents a l’exercici de 2011
formulada pels serveis de la intervenció municipal.
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Romà Codina i
Maseras i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.
6.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT
D’APLICACIÓ A PRESSUPOST.

DE

CRÈDITS

PENDENTS

D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, el qual dóna lectura
íntegra a la proposta.
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Intervé el Sr. Cortés dient que no entrarà en el contingut i en el detall, però
que algunes corresponen a subministres i despeses que haurien d’estar
planificades. És incomprensible que no estiguin previstes algunes d’elles i
que per tant entén que s’ha de millorar el control intern, s’ha de millorar,
doncs, el circuït.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que el que estem fent ara és facilitar el
que es pugui pagar el que no estava pressupostat. Per tant, és una
obligació el fer-ho.
També ha de dir que entén que és un percentatge no alt i que està dintre
d’unes previsions normals i tolerables, si bé, evidentment, com tantes
coses, s’ha d’intentar millorar.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que aquesta quantitat de
460.000 € que es presenta a aprovació avui, gairebé dobla la de l’any
passat.
Es clar que incideix la greu situació econòmica, però també que alguns
regidors han de fer els seus deures i no permetre que això passi.
El Consell de Ministres del Govern Central, sembla que ha establert una línia
de crèdit per poder pagar aquests deutes. El sentit comú ens diu que les
hem de reconèixer, perquè s’han fet, i per tant s’ha de pagar. Però hem de
tenir en compte que això ja redueix un nombre important de partides
d’aquest any. Confia que aquest tema es pugui controlar en el futur.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez, i suposen que l’atenció
al pagament de les factures ressenyades no ha estat possible donat que no
tenien partida pressupostaria assignada. És del tot inadmissible tenir a
industrials obligats a presentar pressupostos molt ajustats per aconseguir la
licitació i utilitzar pòlisses de crèdit durant molt de temps amb les despeses
que això els hi suposa.
Entenem que aquest punt per responsabilitat política, com ja hem
demostrat en diferents ocasions en aquest plenari, és de sentit comú
aprovar-ho, donat que els industrials que han prestat els seus serveis a
l’administració tenen que cobrar per els seus serveis, donant compliment a
la legislació vigent.
Intervé tot seguit el Sr. Bernat, dient que l’únic que ens agradaria destacar
que
entre
les
factures
tornem
a
trobar-nos
amb
despeses
desproporcionades derivades de l’equipament del teatre, que ja hem dit en
nombroses ocasions que ens està ofegant l’economia.
Per la inauguració oficial on va venir el Conseller Mascarell el passat mes
d’octubre, el servei tècnic ens va costar 4.000 euros (1.000 euros només
d’acomodadors) i 2.500 el material tècnic, o sigui 6.500 euros en total.
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Dues factures obligades gràcies als contractes externs que hem fet, que ens
hipotequen en aquest cas per 2 anys amb l’empresa Nord Produccions.
12.000 euros Orquestra de Cambra més els 6.500 euros, són més de 3
milions de les antigues pessetes per un sol espectacle.
Ja ho varem dir, que trobàvem molt cara aquesta infraestructura que ens
ha costat 8 milions d’euros, però el que sí és car és haver-nos gastat tots
aquests diners en una caixa. Perquè el teatre necessita, llums i tècnics i
aquests els hem de llogar per cada espectacle. Al final, és molt més car
llogar. Pensem que s’hauria de fer amb personal propi.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que hi ha 460.000 euros
de factures pendents de pagar a proveïdors. Això és el que reclamàvem fa
un mes en el ple de pressupostos, i per la qual cosa demanàvem que es
retirés el punt fins que no tinguéssim aquesta informació.
Ara, un mes després d’aprovar els pressupostos, ens apareix aquest “puff”
de 460.000 euros. Sr. Regidor d’hisenda i Sr. Interventor, ens volen venir a
dir que un mes després d’acabar l’any, quan ens van presentar els
pressupostos del 2012, no sabien vostès que devíem 460.000 euros en
factures impagades?.
Ens voldran fer creure i dir que des de el passat 30 de gener fins a dia
d’avui han arribat aquests 460.000 euros de factures pendents de per
exemple la llum d’algun edifici municipal o de serveis d’atenció a domicili
SAD que no sabien que existien o que s’estaven fent?
Alguns alts responsables de sensibilitat filadora, s’han sentit ofesos per que
en la nostre moció que en parlarem mes tard de les factures i la
transparència, em dit que existeix arbitrarietat en la gestió comptable
d’aquest ajuntament. I volem anar més lluny, no nomes hi ha arbitrarietat
sinó que hi ha diverses irregularitats.
En un ajuntament no es pot comprar o demanar cap servei si no existeix la
partida prèvia aprovada per comprar o adquirir el servei. Recalquem, ha
d’haver partida pressupostaria o la responsabilitat recau directament sobre
el regidor o la persona que autoritza la despesa.
I això ho expressa la llei 19/2003, en el seu article 188, on diu:
“Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los
interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por
escrito su improcedencia, serán personalmente responsables de todo
gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o
paguen sin crédito suficiente.”
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Com pot ser que devem factures pendents per valor de 460.000 euros de
l’any 2011?. On estan les partides pressupostaries aprovades per a destinar
a aquestes despeses?.
Perquè no ens van dir el dia 30 en l’aprovació dels pressupostos, que
teníem això pendent i establien i reflectien aquestes quantitats dins el
pressupost que havíem d’aprovar?. Saben per què?. Perquè així podien
aprovar 460.000 euros en altres coses. Ara no han hagut de renunciar a
aquesta quantitat que tinguin o no tinguin els diners, tindran les partides
aprovades.
I saben en què devem 460.099 euros: En l’adquisició de material divers,
segons no detallen, en treballs de jardineria, reparacions en pilones, en
maquinaria, en reparacions a la biblioteca, en treballs realitzats en el camp
de futbol, en pavellons, en analítiques, en tractaments d’aigua, en material
de neteja, en el manteniment de l’aire condicionat de la Casa de Cultura, en
costos dels serveis jurídics, en la reparació i manteniment dels cotxes
policials, en el consum de llum del mes d’agost i d’octubre. Encara hem de
pagar el consum de llum del mes d’octubre, (uns 90.000 euros), en
uniformes, en els serveis d’ajuda a domicili (uns 30.000 euros) i així fins un
total de 550 conceptes o factures pendents.
I saben a on està la picardia o el malabarisme de tot això?. En que no ens
posen en aquest llistat els 300.000 euros del ralli, o les despeses de Lloret
Turisme per anar a fires internacionals, o en els vestuaris de camps
esportius.
Ens posen que devem aquestes 550 factures en coses de primera necessitat
d’aquest ajuntament, despeses corrents i necessàries.
Clar, qui dels aquí presents és capaç de dir que no accepta que qui ha fet el
servei d’ajuda a domicili no cobri, o que no paguem als 300 proveïdors
d’aquestes factures que de ben segur necessiten cobrar per, fins i tot, tenir
un plat a taula o pagar als seus treballadors?. O que deixem de pagar la
llum d’alguns edificis públics.
Aquí està, potser, la mala fe de presentar-nos que aprovem pagar aquestes
despeses que tots sabem que molts empresaris i treballadors del poble
estan esperant.
Perquè no es pagava tot això que avui ens presenten, amb els diners que
rebem dels impostos, i ens presentaven per a la seva aprovació d’aquests
460.000 euros en despeses com làmpades del hall, de butaques de luxe i
caríssimes a la biblioteca, o de despeses en dietes i telèfon dels regidors de
govern?.
La saben llarga vostès, però tot i que puguin seguir fent el mateix amb el
suport dels seus aliats declarats i no declarats, alguna cosa ha canviat i està
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canviant, i no és altre que el fet de que la ciutadania, si més no, ja n’és
conscient de tot el que fan.
Ja és gros que devem els rebuts de la llum, després de gastar-nos 1300
euros en 9 bombetes, és gros això!.
No ens cansarem de dir-ho, ens estan portant vostès al suïcidi econòmic de
la nostra economia i de la salut positiva dels nostres proveïdors i petits
empresaris lloretencs que veuen dia a dia l’arbitrarietat i la injustícia amb
la que es treballa en aquest ajuntament i que ho facilita la manca de
transparència i la negativa a mostrar aquests documents quan toquen. I no
ara, després dels pressupostos, intentant condicionar el seu pagament a
nosaltres, els regidors de l’oposició, mentre vostès ja han pagat tot allò del
que nosaltres hi estem en contra i que per nosaltres són capricis i “pijeries”
que malgasten els nostres impostos.
Contesta el Sr. Frigola dient que, evidentment, en temes com portar el
control al màxim i reduir despeses, ens trobaran.
Com es pot veure, moltes de les partides són de conservació i
manteniment, i és difícil fer una previsió molt ajustada, doncs no es poden
preveure determinades circumstàncies o qüestions sobrevingudes.
Si no es pot fer el que avui estem fent, perquè existeix la llei, doncs?.
Contestant al Sr. Rodríguez, estem estudiant la línia de crèdit aprovada pel
govern de l’Estat, però segurament no ens hi acollirem.
El discurs del Sr. Fuertes és el de sempre, populista, mirant a la càmera, i
buscant 3 peus al gat.
Precisament, si avui s’aprova aquest punt, és per un exercici de
transparència i perquè així ho estableix la legislació vigent. Per tant, no
podem estar d’acord una vegada més amb el que diu vostè.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez, dient que com ja ha dit abans, ells
ho aprovaran per responsabilitat política i demanen que aquestes factures
s’abonin el més aviat possible.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient al Sr. Frigola que vostè diu
que altres ajuntaments es troben amb la mateixa situació. Blanes, per
entrar una factura, ha d’haver-hi una partida pressupostaria.
Per això s’estableixen aquests casos especials, si, evidentment. Però per
fets que hagin pogut sorgir o alguna factura especial, però no puc dir que
paguin el SAD o la llum de la casa. Això no és un cas especial, i s’havia de
tenir previst pagar durant tot l’any.
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Creuem que el que passa aquí són coses previsibles i ja previstes en el
pressupost de 2011. Una altra cosa és que vostès aquestes partides les
hagin dedicat a altres coses per les que no tenien partida.
També dir-li que si populisme és explicar-li a la ciutadania d’una forma
clara, transparent i coherent, el que passa aquí, doncs si, soc populista, i
això no li preocupa.
El que li ha dit sobre la càmera, és perquè no és a vostès a qui els hi he
d’explicar, sinó a la ciutadania, perquè jo estic aquí perquè la ciutadania
sigui conscient d’això.
Simplement reiterar el que ja hem dit abans, que tenim 460.000 € en
factures perquè vostès ja s’han gastat aquests diners en coses supèrflues.
Intervé el Sr. Valls dient que populista no és explicar les coses, sinó fer-ho
malament.
Fer demagògia de forma compulsiva per desconeixement del funcionament
de l’administració. Això és populisme, i és el que vostè fa.
Tant de bo tinguessin solament 460.000 € de factures pendents de pagar,
tenim més, i també tenim molts ingressos per cobrar.
El que estan fent avui, ho fem perquè ho diu la legislació d’Hisenda, i passa
perquè en un moment determinat s’ha de tancar cada exercici, però malgrat
això es continuen rebent factures, i això passa en tots els ajuntaments.
Com es veu, la naturalesa de la major part de les despeses és en partides
de manteniment i conservació.
Com ja s’ha dit, aquest és un exercici de transparència, que ve determinat
per les normes legals que s’han d’aplicar, la famosa Instrucció 413. Abans
també es feia, però es posaven al cabàs directament. De totes maneres,
solament representa el 0’83% de les despeses corrents.
Creu que Blanes no és el mirall nostre en el tema econòmic financer. Per
sort per nosaltres, estem molt millor.
Conclou les intervencions el Sr. Alcalde, dient que aquesta circumstància,
d’aquest punt, ens la trobem cada any, si bé, com ja s’ha dit abans, es feia
de forma diferent. Ara es fa amb més transparència i de la forma que
determina la Instrucció 413.
Pel que fa al tema del teatre, dir-li al Sr. Bernat que entén que no és una
caixa sinó un espai polivalent, que admet moltes possibles activitats.
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Evidentment, es poden anar fent petits arranjaments, però malauradament
no estem en temps d’inversions. Avui és tot molt més complicat, i l’únic que
podem fer és anar solucionant els problemes del dia a dia.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’informe d’intervenció en que es conclou que donant compliment
al que disposa la Regla 71 de l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la Corporació
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents
d’aplicació a pressupost” per un import total de 460.099,96 € segons
detall annexat a la present proposta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a
pressupost a 31 de desembre de 2011 per un import total de
460.099,96 € segons el detall annex a la present proposta.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 20122014.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, dient
que la proposta al Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar d’aprovar un Pla
Econòmic Financer pel període 2012-2014 és una conseqüència de
l’aplicació de la Llei d’Estabilitat. El dèficit no financer és degut al retard en
l’execució dels projectes d’inversió que, al no acabar-se dins l’exercici
pressupostari, s’han d’incorporar a l’exercici següent, mentre que el seu
finançament s’imputa a l’exercici d’origen.
Aquest diferiment en el temps posa de manifest que les factures de les
obres d’inversió, en el moment del seu pagament, produeixin un
desequilibri no financer en el pressupost que fa necessari adoptar mesures
addicionals per al restabliment de l’equilibri.
En aquest context, el Pla Econòmic Financer (PEF) té com objectiu
aconseguir i garantir el reequilibri pressupostari de la corporació municipal
en el transcurs de tres anys, a mesura que es vagin realitzant els projectes
d’inversió de caràcter plurianual.
Per tant, no es tracta d’un desequilibri entre els ingressos corrents previstos
que permetin finançar la despesa corrent , ni tampoc que la sol.licitud de
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préstecs sigui superior al retorn del mateixos, situacions, totes elles que
donen lloc també al desequilibri no financer.
El pla és el resultat de la quantificació econòmica de la projecció de la
previsió de les liquidacions dels pressupostos de despeses i d’ingressos així
com de les variables econòmiques i financeres en el període per tal
d’aconseguir l’objectiu de equilibri en el termini màxim establert per la llei.
El Pla Econòmic Financer té, doncs, una durada màxima de tres anys a
comptar d’aquest exercici del 2012 que es presenta per a la seva aprovació,
de manera que el seu límit se situa en l’exercici 2014.
L’aprovació d’aquest Pla Econòmic Financer és necessària per poder accedir
a la contractació de préstecs a curt i a llarg termini.
Continua donant lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que tota planificació és positiva, i queda clar que
es vol arribar a un objectiu concret. El que s’ha de fer és un seguiment
adequat per poder arribar al que es proposa per a l’any 2014.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que en aquest moment hem de seguir el
guió proposat per la Unió Europea i pel govern de l’Estat, i degut a què no
ens permeten fer un crèdit, això produeix un decalatge tant en tresoreria
com en les inversions plurianuals.
Estem davant d’un document tècnic comptable imprescindible per fer una
operació de tresoreria i, per tant, sol.licita que s’aprovi per responsabilitat,
perquè és imprescindible per al nostre finançament.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que no es tracta d’un pla de
sanejament, i que la situació dels ajuntaments és molt crítica, fins i tot
alguns hauran de ser intervinguts.
Des de fa molts anys que es reclama un finançament per als ajuntaments,
però ni el PSOE ni el PP ho fan.
Això si, apliquen el discurs neoliberal de la Unió Europea, que per a ells és
no endeutament i rebaixar el dèficit. Nosaltres, des de l’Esquerra, entenem
que hi ha una altra manera de resoldre aquest tema, però de moment aquí
fem el que ens demana Brusel.les, que creiem que no és el que la situació
necessita.
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez i diu que, en quest punt,
donat que no tenen la certesa de que es pugui complir aquests pla
econòmic financer, tot i això no posarem pals a les rodes per així evitar la
liquiditat econòmica del consistori, ja que el nostre posicionament als
pressupostos generals va ser en el sentit de no endeutar mes al nostre
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municipi, i en aquesta línea ens mantindrem, per responsabilitat i
coherència amb el nostre posicionament no el recolzarem.
El nostre vot serà l’abstenció.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que, tenint en compte l’estat de les
arques municipals, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha de fer front a diverses
despeses aquests mesos abans d’arribar a l’estiu quan obtingui la liquiditat
de l’ingrés d’alguns impostos.
El govern estatal ja ha dit per activa i per passiva que no atorgarà cap
crèdit, i sabent que entre les despeses que hi ha hi figuren els sous dels
treballadors del propi ajuntament i el pagament de les factures dels nostres
proveïdors, el PSC votem favorablement aquesta proposta de pla econòmic
financer per no ofegar més la tresoreria municipal i provocar d’altres
problemes financers a tercers, dificultant encara més la roda econòmica
d’aquells que tenen relació directa amb l’Ajuntament.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes i diu que creu parlar en nom de
la majoria dels aquí presents, en dir que ningú va arribar a entendre les
explicacions que se’ns van donar en la Comissió Informativa sobre aquest
tema. Segons sembla, l’Ajuntament de Lloret de Mar no compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostaria (i no ens estranya), l’Ajuntament esta obligat a
elaborar un pla econòmic financer per als propers 3 anys, per aquest motiu.
Se’ns va voler explicar que en alguns casos tens establertes unes inversions
(posem pel cas la piscina) i que tens uns ingressos per fer-hi front, però
l’obra s’endarrereix i no fas el pagament. Aquell any tens uns ingressos amb
superàvit ja que no els has emprat per fer els pagaments. Però a l’any
següent, t’arriba el pagament i llavors te n’adones a final d’any que et falten
diners sobre el paper per fer-hi front.
Això ens ve a dir que durant aquests darrers anys recordo escoltar al Sr.
Valls com gallardejava de dir que teníem superàvit i que tot anava genial i
que ens podíem seguir endeutant, que aquí no passa res, fins i tot ho va
tornar a dir el Sr. Alcalde en el passat Ple fent referència al nostre
endeutament.
Ara ens trobem amb frases de la mateixa Intervenció a tots els grups dient
“que a Lloret no tenim un panorama boiant”, però per treure-li dramatisme
ens diu que altres ajuntaments estan pitjor que nosaltres (em ve al cap la
dita de “mal de muchos consuelo de tontos”).
També em creen preocupació altres comentaris com el de ens hem salvat
per la campana, i la qüestió és... si ens hem salvat per la campana. Devem
42 milions d’euros i el panorama social no es de millora. Què ens depara el
futur pròxim?.
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Aquesta situació fa que ratllen el no haver de fer un pla de sanejament pels
pèls. I que vol dir això? que hauria d’haver un desfasament i preveure un
pressupost amb més ingressos que despeses.
Però aquest equip de govern nomes pensa en com endeutar-se més i més
per complir un programa de grans horitzons a on ens fotrem la gran
castanya.
Haurem de fer pòlisses de tresoreria; no podem endeutar-nos més per fer la
piscina i la pregunta que em ve al cap tot sovint és. Si no ens deixa el
govern que ens endeutem, no serà perquè no te esperances que amb la que
esta caient s’hi pugui fer front i tingui que sortir al rescat de moltes
administracions locals, entre elles podria ser la de Lloret?.
Fa uns anys teníem superàvit perquè teníem els diners i no les despeses,
ara tenim les despeses però no els diners.
Ara el govern ens imposa fer un pla econòmic financer per als propers tres
anys per ajustar aquest desequilibri de el romanen de tresoreria, i des de
que ens ho demanen i la llei ho exigeix, el discurs i excuses que nomes
escoltem és “estem salvats per la campana, la cosa no va bé, no complim el
rati de endeutament”.
Acabaré posant un exemple que de ben segur s’entendrà. Això es quan vas
gastant amb la tarja de crèdit els diners que el banc et deixa endeutar-te i
quan arriba el final de mes i t’arriba l’extracte, el que acabes fent es treure
novament els diners amb la tarja en aquell nou mes per cobrir l’anterior
esperant que arribi l’estiu per treballar i liquidar el gran deute que em anant
acumulant els darrers mesos.
Senyors meus l’equip de govern ja no sap com pagar el gran forat que te la
seva tarja de crèdit a menys que segueixi pujant els impostos com així
mostra en aquest pla financer a on pretén incrementar els ingressos i això
nomes es fa pujant impostos i retallant en serveis bàsics com sanitat,
ensenyament o per posar un exemple més proper i vergonyós, el tema de
l’aigua pels treballadors de l’ajuntament o als edificis públics. Però aquest ja
és un altre tema que exposarem més endavant.
Recordi, Sr. Frigola, és un suïcidi, això és el que vostès estan fent i no és
gaire difícil de comprovar i preveure en aquest pla.
Contesta el Sr. Frigola dient al Sr. Fuertes que sortosament no s’acaba el
mon i que vostè és l’únic que veu segons quines coses. De on ha tret que hi
haurà retallades, on es diu?.
Com ja li han dit, al no haver pogut demanar i obtenir el crèdit de cada any,
no s’ha pogut fer la roda, perquè no tenim els diners d’aquest préstec, i és
per això que hem de fer aquesta operació de tresoreria.
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Per sort, la nostra situació no és la catastròfica que vostè presenta, sinó
simplement un problema de liquiditat.
Torna a intervenir el Sr. Orobitg dient que és un document tècnic i que així,
respecte a l’estalvi corrent que en el 2011 és de 284.086 €, s’estableix en
aquest pla que per al 2014 serà de 2.900.723 €.
També es redueix el ràtio d’endeutament, que passaria de més del 84% en
el 2011, al 68’92% en el 2014, i ja en el 2013 estarà per sota del 75%, i
potser podem demanar finançament si es considera necessari.
El que es pot qüestionar és si és realista o no, però no la seva necessitat i
que és una mesura positiva.
Per tot l’exposat, votarà a favor.
Intervé, novament, el Sr. Rodríguez preguntant-se si l’endeutament és
dolent, i la resposta és que depèn de perquè s’endeuti. S’ha de fer una
reflexió, perquè aquest discurs neoliberal el que fa és perjudicar sobretot a
les famílies.
Perquè el major endeutament en aquest estat és de les famílies, i ve donat
principalment per l’especulació immobiliària, especialment dels bancs. Això
és una realitat.
Des del govern central, en aquest moment el PP, no es vol donar una
sortida al finançament dels municipis, i això és fonamental, perquè l’any
vinent potser estarem parlant del mateix.
Si les receptes econòmiques de Brusel.les (banc europeu) són solament
reduir dèficit, mai sortirem de la crisi. També perquè el govern de Catalunya
“el dels millors”, no estan complint les seves obligacions amb els municipis,
i és imprescindible dir-los que paguin i si ho fessin aquest ajuntament ho
notaria molt positivament.
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que el govern central ha
posat un pla pel finançament, al que l’equip de govern ha dit que no
s’acollirà, ja ens diran el perquè en el seu moment.
Si haguessin acceptat les nostres esmenes al pressupost, segurament no
s’hauria d’haver fet aquest pla financer.
De totes maneres, no posaran pals a les rodes, com ja ha dit abans, i per
tant s’abstindran.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que populisme és un terme
polític usat per designar corrents heterogènies però caracteritzades per la
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seva aversió, discursiva o real, a les elits econòmiques i intel.lectuals, el seu
rebuig als partits tradicionals i la seva denúncia de la corrupció política per
part de les classes privilegiades i la seva constant apel.lació al poble. Això
és populisme.
Jo no dic que s’acaba el mon, no són paraules seves, en tot cas es fa ressó
del que es diu en la informació donada a tots en la Comissió Informativa el
passat dijous. No ho he dit jo, en tot cas ho repeteixo. Jo no soc pessimista,
però ja ho vorem quan acabi el seu mandat, qui tenia raó, ja tindrem ocasió
de comprovar-ho. Els que no compleixen són vostès, en tot cas.
En aquest pla vostès perjudiquen a les famílies, perquè suposarà apujar els
impostos un 2 i un 3% els anys 2013 i 2014. Això és el que diu el pla, una
altra cosa és el que al final es faci.
Intervé el Sr. Valls dient que ja sabem el que és populisme. Però en aquests
temes s’han de donar dates objectives i saber el que s’està dient, cosa que
vostè, Sr. Fuertes, desconeix. I si ho fa amb la intenció de confondre, va en
contra del bon funcionament d’aquest ajuntament. S’han de fer afirmacions
clares i que siguin reals.
Això no és un pla de sanejament, i confiem que no hàgim d’haver de fer-ho.
Com ja s’ha dit en aquest moment, tenim un superàvit de 543.000 €,
superior al que es va aprovar inicialment.
Estem en una qüestió purament formal, que no té efectes econòmics més
enllà que s’ha de complir amb la formalitat perquè així se’ns exigeix.
El que és realment important per a l’economia de l’Ajuntament, és l’estalvi
net i el romanent de tresoreria, i en aquests casos, a dia d’avui, estem bé,
l’any que ve no ho sabem.
Això són dades reals, en el pressupost de 2012 ja es va dir que es complia
amb l’estabilitat pressupostària segons la legislació europea vigent.
Seguidament, fa esmena de la valoració que es fa des de la Federació
Municipis i que s’envia als interventors, en el sentit que el compliment
l’estabilitat pressupostària tindria conseqüències molt greus per a
entitats locals, i fins i tot podria afectar a ajuntaments que estiguessin
bona situació econòmica.
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Per tant, el que ha esmentat el Sr. Fuertes és populisme, ara que sabem el
que és.
Finalitzen les intervencions el Sr. Codina dient que s’ha de fer aquest pla
econòmic financer per un problema de liquiditat. Per tant, hem de fer una
pòlissa de tresoreria.
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Això no té a veure amb l’endeutament, que si bé és superior al 75%, no és
gens anormal, doncs és la situació en la que es troben el 90% dels
ajuntaments.
Com ja s’ha dit, al no poder anar a crèdit s’ha trencat la roda, i per això ens
veiem obligats a fer una operació de tresoreria, i per demanar-la ens
exigeixen un pla econòmic financer, i això és el que estem fent.
L’operació de tresoreria es cancel.larà dintre el mateix any i no genera
deute.
Sense més deliberació, i per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
ICV-EUIA i ERC, i 9 abstencions dels regidors del MILLOR, PPC i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
L’article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel que
s’aprova el reglamento de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals, estableix l’obligació de que les
Administracions Publiques compleixin amb el principi d’estabilitat
pressupostària. Segons aquest principi l’elaboració, aprovació,
execució, liquidació dels pressupostos consolidats es realitzarà en un
marc d’estabilitat pressupostària, i d’acord amb l’article 22.1 del RDL
2/2007, que aprova el Text refós de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària.
D’acord amb l’article 19 del reglament, quan una Administració Local
presenti una situació de dèficit no financer, haurà d’elaborar, aprovar
i presentar un pla econòmic-financer (PEF) on es definiran les
polítiques d’ingressos i despeses que s’aplicaran per corregir la
situació de desequilibri en els tres exercicis pressupostaris següents,
acompanyat d’una memòria de l’Alcaldia, un informe d’Intervenció on
s’analitzi la situació econòmico-financera passada, les previsions
d’ingressos i despeses dels exercicis futurs així com les ràtios
resultants d’aquestes previsions.
Per a l’atorgament d’autorització de les operacions financeres, s’haurà
d’estar al que determina l’article 53.7 (i concordants) del RDL
2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, en que fixa que s’analitzarà la diversa
informació existent per part de l’ens que autoritza o se li comuniquen
aquestes operacions (concretament la Direcció General de Política
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya) i se li informa de la situació econòmica i
financera de l’ens local que pretengui dur a terme aquest
endeutament.
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Atesa la memòria d’Alcaldia, on es realitzen una sèrie de previsions
d’ingressos i despeses per aquests exercicis pressupostaris de 2012 a
2014, i seguint les recomanacions tècniques esmentades per la
present, es motiva i justifica aquest Pla Econòmic Financer (PEF).
Atès l’informe d’Intervenció on s’efectuen un conjunt
consideracions respecte a la situació actual i previsions futures.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el Pla Econòmic Financer (PEF) pels exercicis
pressupostaris del 2012 a 2014, en compliment dels articles 21 i 22
del Real Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària i
els articles 19 a 21 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
SEGON.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la remissió de la pertinent
documentació de l’aprovació plenària d’aquest PEF d’acord amb
l’article 10 del Text consolidat de l’articulat i els annexos de l’Ordre de
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER A
L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR COM A MEMBRE
DE PLE DRET A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.
Per l’Alcaldia-Presidència, després de consultar els diferents grups, s’acorda
avançar aquest punt 13è de l’ordre del dia, donada la presència de
nombroses persones per raó d’aquest punt en concret.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que fan
aquesta petició amb humilitat i essent una eina al servei de la voluntat del
poble i de la expressió de la seva sobirania, tant jo mateix com el meu patit
d’ERC. En el cas que aquesta moció prosperi, la victòria serà de tots els que
al votin a favor, i políticament no es la podrà apuntar cap partit ni cap
regidor.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Cortés, dient que avui la Generalitat ha fet una nova emissió
de lletres. Hem de tenir confiança en les institucions, i és necessari tenir
confiança en que tenen capacitat de pagament.
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Es cert que la sentència de l’Estatut retalla el seu text, però estem en
l’entorn de l’àmbit local i, per tant, el més important és que estem per les
necessitats més properes als nostres ciutadans.
No vol dir que aquest tema de l’independentisme no ens afecti i que no sigui
una proposta legítima, però creu que hi ha temes més importants, donat
que, per exemple, Catalunya té el 30% del deute de les comunitats
autònomes.
Entén que hem de tenir seny a l’hora d’explicar i exterioritzar les nostres
demandes. I si bé es va retallar el referèndum, creu que des d’una
perspectiva històrica hem de tenir en compte cada moment.
En les seves memòries, el Sr. Jordi Pujol va dir que en un moment nova
demanar tot el que volia perquè sabia que no era el moment políticament.
Després l’estatut Maragall no va ser tot l’ambiciós que es volia.
Estem en un marc en el que tenim encara molt de camp per córrer, i en el
que hem de tenir en compte les opinions de tothom. Per tant, cal tenir molt
de seny en exteriorització i en expressar segons quines idees.
Catalunya ha de ser seriosa, i hem de saber de quina forma i en quin
moment hem d’expressar els nostres sentiments. Una cosa és sobirania
fiscal i compartir les decisions econòmiques, i una altra la independència de
govern.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que no està d’acord en una cosa que
ha dit el Sr. Cortés, i és que aquest àmbit no sigui l’adequat per parlar
d’independència. La major part de nosaltres estem representant partits
polítics que tenen una ideologia i un projecte d’estat i que, per tant, la
podem explicar també aquí. Sembla que tot es centra en independència o
centralisme; nosaltres tenim una tercera via, el federalisme, i voldria
explicar-ho ara.
Nosaltres estem per un estat federal, democràtic, plurinacional i solidari.
La necessitat de superar el fracàs històric del centralisme espanyol. L'estat
de les autonomies, dual, centralista i autonòmic alhora, que constitueix la
forma constitucional vigent, no assegura la necessària i suficient autonomia
política i financera dels ens territorials, no assegura la correcció dels
desequilibris interterritorials i no resol problemes històrics de profund
enarrelament i complexitat que han gravitat durant segles sobre la societat
espanyola.
En aquest camí el federalisme que proposem es basa en la doble voluntat
d'autogovern dels futurs estats membres, d'una banda, més el govern
compartit per tots ells, per un altre. És per tant, una alternativa a la visió
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reduccionista que es limita a situar el problema de la distribució del poder
sobre unes coordenades de centre-perifèria.
És necessari abordar el fenomen de la superestructura polític-cultural com
un tot complex i en constant evolució, entenent que l'evolució es dóna en
tota cultura nacional interrelacionada.
El federalisme ho entenem com una via perquè pobles diferenciats,
sotmesos ahir a l'estat unitari centralista i compartint avui l'estat de les
autonomies, donin expressió política a la seva destinació d'identitat
diferenciada en el marc de la federalizació de l'estat, que es basarà en un
substrat comú al conjunt, per a no córrer el risc de reproduir sota altres
formes i en certa manera el mateix que es retreu a l'estat d'avui: la unitat
dels termes estat i nació amb sentit excloent.
Entre unes altres, les característiques de l'estat federal que proposem són:
-

-

-

-

Es basa en el protagonisme de la voluntat popular expressada
mitjançant referèndum, i per tant, lliure i voluntària adhesió a la
forma política resultant de la creació de l'estat federal, és a dir,
reconeixem i respectem el dret d'autodeterminació de tots els pobles
i nacions d'Espanya.
Principi de cosobirania o sobirania compartida.
Els estats podran accedir a un mateix grau d'autogovern per la
voluntària decisió que cadascun d'ells adopti.
Es fonamentarà en la igualtat de drets dels estats federats. Si el
poble espanyol es regeix pel principi d'igualtat, el pacte entre els seus
representants territorials serà un pacte entre iguals.
Els seus instruments de política econòmica, fiscal i financera
s'assentaran sobre el principi d'igualtat ínter subjectiva i ínter
territorial, autonomia financera i coresponsabilitat fiscal, i mantindrà i
ampliarà la solidaritat ínter federal de les institucions i de la classe
treballadora. Contarà amb suficient poder redistributiu i anivellador,
així com amb instruments eficaços que permetin la planificació
econòmica i social.
Incrementarà el poder polític i la capacitat financera dels municipis.
Farà efectiu el principi de subsidiarietat en l'estricte sentit que només
les funcions que no puguin ser realitzades eficientment en el nivell
més sota polític-administratiu podran estar sota la potestat i
jurisdicció del nivell següent més alt.

Finalitza dient que votaran a favor.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez, agraint primerament a la
plataforma que s’hagin reunit amb ells, en concret al Sr. Obiols, malgrat
saber que la seva posició en aquest tema és contrària a la moció.
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Continua dient que sobre el dret a l’Autodeterminació que proclama la Carta
de les Nacions Unides, tot i sent molt interpretable, val a dir que es refereix
especialment als pobles colonitzats o , si mes no, aquests era l’esperit dels
autors de la carta, situació que no es dona en el cas de Catalunya.
Els resultats de les consultes realitzades fins a dia d’avui, no poden
expressar millor el desinterès que tenen els catalans sobre aquests tema.
En cadascuna de les rondes de referèndums per la independència la
participació va ser baixant, per la qual cosa les ultimes consultes amb prou
feines arribaven al 15 %, el que ve a demostrar que el 85 % restant esta be
com esta o no considera que aquesta sigui una prioritat.
No podem permetre que les administracions publiques es declarin
“moralment” excloses de la Constitució Espanyola, que es la llei fonamental
de l’estat, ni de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, donant així un mal
exemple a la resta de ciutadans.
La majoria de partits que defensen això en els ajuntaments tenen veu al
Parlament de Catalunya, que es on, per coherència, s’haurien de debatre
aquests temes. Portar això al Ple es una manera mes d’evitar parlar dels
problemes reals que preocupen a la ciutadania, com pot ser l’atur, la manca
d’oportunitats, poder pagar l’hipoteca, i recuperar el benestar que
malauradament s’ha perdut.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que el PSC va impulsar
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Som un partit federalista i catalanista.
Creiem que el Parlament de Catalunya és l’àmbit en el qual s’han de discutir
aquests temes.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes i vol expressar que en aquest punt de
l’ordre del dia s’ha demanat el vot individual i no de grup, motiu pel qual
seria de justícia que cada regidor expressés la seva opinió i la seva opció de
vot. Com que això no és possible per temps ni tampoc creiem que sigui el
moment, quan tenim problemes no més importants que el de decidir per la
independència, però sí molt més urgents que tractar, no podem expressar
la nostra opinió en un sentit o en un altre, ja que dins el nostre grup hi ha
opinions diferents.
El que sí esmentaré com a Marc Fuertes i com ja vaig expressar com a
conseller en el Consell Comarcal de la Selva, el meu vot serà favorable,
però favorable no a la independència de Catalunya , sinó al dret de decidir
democràticament i sota referèndum o consulta popular si Catalunya i els
seus ciutadans volen o no la independència.
També aclarir i recalco que ho dic a modus particular i no com a portaveu
dels meus companys de grup, que no crec en una independència de
fronteres, però si a què molts més recursos econòmics es quedin a casa, a
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que em costi el mateix l’assegurança del meu cotxe aquí que a altres
comunitats i pagar el mateix preu pel mateix producte.
I podria posar molts exemples, però seria de justícia que la resta dels meus
companys expressessin la seva opinió, per la qual cosa en el moment de
votar cadascú expressés amb el seu vot la seva voluntat, encara que no
expressi el seus motius, que poden ser extensos.
Si, dir que des de la creació del nostre grup se’ns ha etiquetat de totes
maneres. Per una banda, com que porta el nom d’independent el logo del
nostre partit, que si érem independentistes, per altra banda que si érem de
dretes, o algun salvatge de si érem d’extremadreta.
El que som és un grup que treballa per Lloret, per Catalunya, i sobretot,
perquè Catalunya sigui molt millor.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Riera dient que després de les consultes
populars hi ha un sentiment ciutadà que entén que la independència per
solucionar els seus problemes del dia a dia.
Es per això que l’Assemblea Nacional Catalana, formada per individus a
nivell particular, i per institucions, senten la necessitat de fer un full de ruta
perquè Catalunya sigui independent.
Aquest moviment també s’ha format a Lloret, i aquestes persones creuen
que aquesta opció ha de ser una realitat per resoldre els seus problemes
econòmics, per resoldre el seu problema d’identitat, perquè els seus
sentiments es vegin reforçats i perquè també se sentin més a gust
culturalment.
Com ja ha dit, totes aquestes persones conformen l’Assemblea Nacional de
Catalunya i es congratula de que també s’hagi creat a Lloret.
Es treballa mitjançant comissions transversals i de forma pacífica i
democràtica, que és la forma en la que treballen els catalans.
El dia 10 de març es farà l’acta de constitució al Palau Sant Jordi. Allà hi
assistiran els membres de l’assemblea a nivell nacional i també la gent que
forma part aquí a Lloret.
El que avui s’aprova és formar part de l’Associació de Municipis per la
Independència, que servirà perquè des dels municipis es treballi també per
aquesta mateixa causa i s’ajudi en el moment que s’hagi d’organitzar
consultes.
Convida a tots aquells que creguin en l’autogovern, a que assisteixin a
aquest acte i que hi participin activament per aconseguir els seus objectius.
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Contesta el Sr. Orobitg dient, en primer lloc, al Sr. Cortés que ell parla de
prudència i seny, però creu que no es donen aquestes condicions. Ha parlat
de negociar, quan aquesta mateixa setmana es vol retrocedir en l’ús del
català al senat. Quin marc de referència és aquest?. El seu és un discurs
caduc.
També dir-li que afirmar com ha fet, que aquest no és el marc idoni per
parlar d’aquest tema, és insultar a totes les persones que s’han desplaçat
fins aquí. S’ha de respectar totes les opcions, però dir el que vostè ha dit és
no viure en el mon real.
Agraeix a ICV-EUIA el seu discurs i el que, malgrat que no pensi igual, votin
a favor. Es molt respectable que ells defensin el seu model federalista, però
respecten el dret de decidir dels pobles. I per això, en el meu nom i en
l’Assemblea Nacional de Catalunya ho agraïm.
Pel que fa al Sr. Enric Martínez, dir-li que evidentment hi ha molt bona
afinitat personal, però estem molt allunyats en els temes polítics, i això que
penso que si vostè fes un esforç interior, segurament no estaria tant lluny
de mi.
Ha qüestionat la realitat del referèndum, però vostès sap que no són
vinculants, i quan la gent no s’hi juga res no hi participa. De totes maneres,
hi ha hagut eleccions amb un baix percentatge de participació.
Realment el PSC va impulsar l’Estatut, però el PSOE li va passar el ribot,
respectem la seva posició, però no podem estar d’acord.
S’ha demanat la votació nominal precisament per temes com els que ha
plantejat el portaveu del Millor, és a dir, que no hi ha unanimitat entre els
seus membres a l’hora de votar.
Quant al Sr. Riera, dir-li que endavant i agrair-li el seu posicionament.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez dient que, certament, ell i el Sr.
Orobitg s’entenen molt bé personalment, si bé en temes com aquest es
troben en les antípodes en les seves ideologies polítiques.
Continua dient que la nostra formació respecta que el seu grup treballi amb
aquest tipus de mocions supramunicipal, ara be no ens demani que la
compartim, el Partit Popular mai estarà en contra de cap article de la
Constitució Espanyola, ni de l’Estatut d’autonomia, a nosaltres ens trobarà
sempre predisposats a collaborar en tots aquells problemes que siguin de
Lloret i per Lloret, com pot esser el canvi de model turístic, donat que fins a
dia d’avui encara no tenim clar si s’han pres mesures per el canvi d’ aquest
turisme i no tornem a patir les situacions d’aldarulls dels últims anys, que
tant perjudiquen el bon nom de Lloret de Mar com a destinació turística en
els mitjans de comunicació.
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Li em de recordar que el turisme és el motor econòmic que sosté les
empreses Lloretenques i els treballadors, donant ocupació a moltes famílies.
Vostès, Sr. Riera, governen a la Generalitat de Catalunya. Fessin feina i
demanin vostès des del govern de Catalunya al Congrés de Diputats que
facin el referèndum. No vinguin a dir-ho aquí, sinó on cal.
A continuació, pren la paraula novament el Sr. Bernat dient que com ja han
dit abans, per a ells el full de ruta en aquests temes s’ha de fer en el
Parlament de Catalunya. Per tant, s’abstindran.
De nou, intervé el Sr. Riera dient que el Sr. Enric Millo, del PPC, va dir l’altre
dia que del concert econòmic se’n podria parlar. Aquesta moció és per
convèncer la gent de Catalunya que el camí és anar vers la independència.
Ell ho creu i sap que també molts dels seus companys. Per tant, recull el
repte del Sr. Enric Martínez perquè facin el que aquest ha dit.
L’Assemblea Nacional de Catalunya utilitza paraules que identifiquen el
nostre poble, com que és una organització unitària i transversal, formada
per catalans i catalanes convençuts que la independència és la millor fulla
de ruta, i que pretén arribar-hi convencent en arguments clars i senzills.
Es tracta d’una feina feta a través d’assemblees territorials, treballant
juntament amb institucions com ajuntaments i amb organitzacions de la
societat civil per vies democràtiques i pacífiques. El país és la seva gent i és
des de l’actitud d’aquesta societat civil catalana com s’aconseguirà el clam
majoritari, que és la independència. Confia que es faci aquest esforç per
poder solucionar els problemes de la nostra gent.
Finalment, intervé el Sr. Alcalde agraint, primerament, el vot i el tarannà
polític de totes les intervencions.
La Generalitat ja fa feina, i tots els temes són importants, i un d’ells és el
tema de la balança fiscal, que segurament ens posaria amb una situació
econòmica diferent a la que tenim.
Ja estem d’acord en que la Generalitat faci esforços pressupostaris
importants. Si, Catalunya ho ha de fer, però sempre que altres ho facin, i en
canvi veiem com, fins i tot alguns, incrementen el pressupost. El que diem
és que no és correcte que nosaltres ho fem i altres no.
Respecte a aquest tema, el seu grup ha donat llibertat de vot al seu regidor.
Seria bo que nosaltres poguéssim tenir veu i vot en aquesta associació, i
confiem que això sigui per poder assolir un bon futur.
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Primerament, es posa a votació, tal i com es demana a la moció, si el
sistema de votació de la mateixa serà o no nominal, essent aprovat per
unanimitat que si ho sigui.
A continuació, per Secretaria es va nomenant per ordre alfabètic els
diferents regidors, finalitzant per l’alcalde, essent el resultat de la votació el
següent:
Noms
ELENA ALEINIK MOLCHAN
FERNANDO MANUEL BARBERO SANCHEZ
JOAN BERNAT PANÉ
JOSEP CORTES ROVIRA
IDOIA DE SARACIBAR GARRIGA
JUAN DIEZ MATEO
LEONARDO FERNANDEZ ESQUINAS
ARSENI FRIGOLA BOSCH
MARC FUERTES GARCIA
ENRIC MARTINEZ MAIZ
JORDI MARTINEZ PUIG
ESTER OLIVÉ GÜELL
JORDI OROBITG SOLÉ
ANNA PASCUAL BATLLE
OSCAR PORTELA JUSTEL
IGNASI RIERA GARRIGA
FCO. JAVIER RODRIGUEZ PACIOS
ALEJANDRO ROMERALES SALVADOR
JOSEP VALLS MENDEZ
SUSANA YERRO HERAS

votació
afirmatiu
abstenció
abstenció
abstenció
afirmatiu
afirmatiu
negatiu
afirmatiu
afirmatiu
negatiu
afirmatiu
afirmatiu
afirmatiu
abstenció
afirmatiu
afirmatiu
afirmatiu
abstenció
afirmatiu
abstenció

ROMA CODINA MASERAS

afirmatiu

Per tant, amb un resultat de 13 vots favorables que representen la majoria
absoluta, 6 abstencions i 2 vots en contra, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Com a conseqüència de la sentència dictada pel Tribunal
Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va
comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis
moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de
2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi
fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la

33

carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels
Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de
1977, que en el seu Article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel
seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense
perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la
cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot
ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en
fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i
respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de
les Nacions Unides.”
Tenint en compte que, en data de catorze de desembre de dos mil
onze es va celebrar a Vic l’assemblea constitutiva de l’associació de
municipis per la independència.
Essent que a dia d’avui formen part de tal associació municipis tant
significats com Vic, Balaguer, Cervera, Guissona, Banyoles, Olot,
Montblanc, Tàrrega, Tortosa, Arenys de Munt, Berga, Santpedor,
Solsona, Ripoll, Sant Cugat del Vallès, Calonge, La Roca del Vallès,
Sant Sadurni d’Anoia.
Com sigui que, tanmateix, el Consell Comarcal de la Selva, a
iniciativa del Govern d’ERC i CiU, els portaveus de tals grups, així
com d’altres, i entre ells el Moviment Independent de Lloret, van
votar favorablement a la adhesió a tal associació.
És per tots els expressats fets que el Grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Lloret de
Mar, l’adopció, per majoria absoluta segons requisit establert per tal
Associació, i mitjançant el sistema de vot nominal (articles 101 i 102
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, Reial Decret 2568/1986) o subsidiàriament mitjançant
el sistema de vot ordinari, dels següents, ACORDS:
Primer. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Lloret de Mar
d’adherir-se, com a membre de ple dret a l’Associació de municipis
per l’ independència.
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Segon. Designar a l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament
en tal Associació, facultant-lo per a delegar tal responsabilitat,
mitjançant resolució expressa, al regidor que cregui adient.
Tercer. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents
necessaris per l’execució del present acord.
8.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.

TREBALLADOR

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual
dóna lectura a la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vista la instància presentada pel Sr. DARWIN AUSTRICH MARTELL,
amb RGE E2012001828 de data 4/02/2012, treballador laboral fix
d’aquest Ajuntament, amb categoria de Coordinador de Consergeria i
Activitats de l’edifici Casa de la Cultura (Cat. C2), en la qual sollicita la
compatibilitat per exercir el càrrec de Jutge de Pau.
Atès que, el Ple Municipal, amb l’ informe favorable de la Comissió
Informativa de les àrees d’ Economia i Empresa i de Serveis Centrals
va adoptar l’acord de proposar com a Jutge de Pau de Lloret de Mar
per un termini de 4 anys a comptar des de la data del seu
nomenament, al Sr. Darwin Austrich Martell.
Vist que el citat treballador ha estat nomenat Jutge de Pau titular de la
Vila de Lloret de Mar i que ha pres possessió d’aquest càrrec en data
2/02/2012.
Vist l’ informe emès per la Cap d’ Organització i Recursos Humans de
data 21 de febrer d’enguany del qual es desprèn que és possible
autoritzar la compatibilitat ja que la modificació horària que sol.licita,
no afecta al servei i el total d’ hores de la jornada no queda
modificada.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de diversos
empleats municipals entre els quals hi havia el reconeixement de la
compatibilitat d’empleats que realitzaven segones activitats privades i
públiques, i que per tant, s’ajusta a la sollicitud objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
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PRIMER. Autoritzar al Sr. DARWIN AUSTRICH MARTELL la
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar
amb la realització de l’ activitat pública abans relacionada, amb les
següents condicions:
-

Que no es percebi un complement específic per factor
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.

-

Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
en el sector públic o modificació de les condicions de treball.

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessat i a la
secció de Recursos Humans.
9.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LLORET DE MAR.

DE

CIVISME

i

D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez dient que
durant els darrers trenta anys ha estat vigent a Lloret de Mar l’Ordenança
de Policia de la Via Pública, que regulava tant l’ocupació de la via pública
mitjançant un ús especial o privatiu com les conductes a l’espai públic. En
concret, l’esmentada ordenança va ser aprovada pel Ple de la Corporació en
data 21 d’abril de 1.982.
En els últims anys, després de que l’Ordenança de Policia de la Via Pública
hagués estat objecte de diverses modificacions, els responsables
municipals, tant polítics com tècnics, van plantejar-se la conveniència de
substituir aquesta ordenança per dos textos que estiguessin més
actualitzats.
El dia 31 d’agost de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar una proposta
per la qual es consensuaven una sèrie de mesures tendents a millorar la
seguretat ciutadana i la qualitat turística de Lloret de mar, entre les quals
hi havia la d’encarregar als serveis jurídics municipals la redacció de noves
ordenances en matèria d’ús de la via pública i en matèria de convivència
ciutadana, amb la intenció de poder disposar dels textos legals abans
d’acabar l’any per a poder iniciar els corresponents tràmits d’aprovació.
En l’acord plenari s’indicaven algunes de les mesures que calia prendre i
que, en matèria de civisme i convivència ciutadana eren el manteniment de
la prohibició i tipificació com a infracció de les rutes d’oci conegudes com a
“pub tours” o “disco tours”; la prohibició i tipificació com a infracció
administrativa de l’oferiment, sol.licitud, promoció, negociació o acceptació,
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directa o indirecta de serveis sexuals a l’espai públic, proposant que
s’establís a l’ordenança un escalat de sancions de greu a molt greu en cas
d’exercici de la prostitució o en cas d’acceptar-la.
En aquesta acord del Ple municipal de data 31 d’agost de 2011 es preveia
incrementar els imports de les sancions per la comissió de infraccions
tipificades a les ordenances municipals, així com a la normativa en matèria
d’establiments públics i activitats recreatives i de legalització ambiental fins
el límit màxim legalment previst, i també es preveia intensificar les
inspeccions en ordre a assegurar el compliment de les ordenances
municipals i de la normativa sectorial en matèria d’establiments públics.
Finalment, el citat acord plenari preveia la creació d’una comissió de treball
presidida per l’Alcalde i formada pels responsables polítics de les Àrees de
Turisme i Promoció de la Ciutat, Seguretat Ciutadana i Serveis Centrals, per
tècnics dels Serveis Jurídics, de Turisme i de Seguretat Ciutadana, així com
per un representant de cada grup municipal, que havia de tenir com a
objectiu el seguiment de la implantació de les mesures aprovades i la
facultat per a proposar als òrgans municipals competents l’adopció de
noves mesures. Agraeix l’esforç, sobretot, dels tècnics.
En compliment del que es disposava en l’esmentat acord, l’equip tècnic
redactor va presentar a la comissió a finals del mes de desembre de 2011
un esborrany de la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana així
com un esborrany de la nova ordenança de via pública. Durant dos mesos
aquests esborranys han estat objecte de debat en el si de la comissió, i els
diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs
aquelles que han assolit un consens majoritari.
La present ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar
és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf
anterior, i té com a objectiu primordial preservar l'espai públic com un lloc
de trobada, convivència i civisme, en el qual totes les persones puguin
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure i
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets.
Aquestes ordenances tenen com a punts més importants que es reguli la via
pública i aquelles àrees que tenen incidència a la mateixa, com el balconing
en els hotels. També que els propietaris dels locals tindran responsabilitat
pel que facin els clients, i els pares respecte als seus fills. També es prenen
mesures contra la prostitució, i una de les novetats és que a les faltes lleus
la sanció econòmica es substitueix per serveis a la comunitat.
En aquestes ordenances es tracten molts temes, entre ells evitar pràctiques
de contingut xenòfob, racista i sexista, que atemptin contra la dignitat de
les persones; grafitis i pintades; tema de juguesques i tillers; mendicitat
insistent agressiva o intrusiva; el tema dels serveis sexuals; el consum de
begudes alcohòliques; dormir als vehicles; balconing; no poder anar,
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excepte a primera línia després de la platja, sense samarreta.
En definitiva, són les ordenances de tots, que hi hem dedicat tots moltes
hores, i que hem de tirar endavant entre tots.
Intervé el Sr. Cortés dient que l’aprovació d’aquest punt és rellevant i
transcendent, i creu que el titular d’aquest Ple hauria de ser l’aprovació
d’aquesta ordenança.
Això es pot fer gràcies al treball de tots els grups polítics i dels tècnics, i
ajudarà a fer més agradable la estància a Lloret a tots, inclosos els que
vivim i treballem a la nostra vila. Confia que sigui un èxit aquest nou model
de convivència en el carrer. Com ja ha dit, possibilitarà que els que
treballem i vivim a Lloret ho tinguem més fàcil.
La seva aprovació facilitarà tenir-la vigent per aquest estiu i així poder tenir
una imatge ordenada i recuperar el turisme familiar, al mateix temps que es
controli el turisme que es retira de matinada. Això millorarà la seguretat
dels treballadors de Lloret. Confiem que la seva aplicació i que el seu
compliment ens faci passar uns estius més tranquils.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que no entrarà en els trets bàsics
perquè ja ens coneixem tots. Les normes són qüestions que s’haurien de
tenir respectades per tots, ja que la llibertat d’uns no ha d’impedir la dels
altres.
Aquestes ordenances són fruit de les reunions en comissió dels grups
polítics i dels tècnics, i el seu resultat s’ha obtingut per unanimitat, o al
menys per àmplia majoria. Per tant, compta amb el suport de tots els grups
que les han volgut tirar endavant per responsabilitat.
Tot això ho hem fet amb compliment dels acords majoritaris presos el 31
d’agost de l’any passat, i això ho sabem tots, així com que no serà fàcil la
seva aplicació.
S’han intentat regular tots aquells temes que sabem que ens preocupen i
que ens han creat problemes amb anterioritat.
L’important és que avui s’aprovi perquè el mes aviat possible puguem
accedir a l’excel.lència turística i poder tenir la millor ciutat possible. Per tot
això, votarà a favor.
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez destacant primer la nova forma de
treball en aquest moment, és a dir, un treball conjunt de tots els grups
polítics, si bé vol fer una crítica, i és que creu que també haurien d’haver
participat les diferents associacions de veïns, doncs d’aquesta forma es
podrien evitar possibles al.legacions.
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Aquestes ordenances no són les nostres, però tampoc ho són de cap altre
grup concret. En definitiva, són de tots i això és important. Nosaltres varem
plantejar un seguit d’al.legacions, essent tres d’elles molt importants per a
nosaltres, una de les quals s’ha acceptat, que és el tema de poder circular
amb la cara descoberta i també que algunes sancions es converteixin en
treballs per a la comunitat, si bé en aquest cas sols es recullin en part, per
a les lleus. No han aconseguit el tema de la prostitució, de debatre
permetre-la o no, però s’han quedat sols i, per tant, ho han d’acceptar.
També s’ha recollit que a l’art. 15, quan es parla dels grafitis, es dediqui un
espai perquè aquests artistes ho puguin utilitzar. També es va tenir en
compte el tema de la mendicitat, en el que es va acceptar que es derivi als
serveis socials aquells que tinguin arrels a Lloret, si bé sols han aconseguit
el 50% perquè s’exclou a la resta, i amb això no hi podem estar d’acord.
Hem aconseguit baixar les ràtios dels conserges per habitatge en els
apartaments turístics.
També s’ha acceptat que en determinades circumstàncies es pugui acampar
al litoral (els esplais ho fan en algunes èpoques).
Ells s’abstindran, però això no vol dir posar pals a les rodes, ni tampoc
presentaran al.legacions, perquè d’aquesta manera puguin entrar en vigor
com més aviat possible.
De totes maneres, el treball més dur ve ara, i és aplicar-les. Per això desitja
sort a tots els que tinguin com a treball fer-les complir. Confiem que ho fem
entre tots bé i nosaltres ho recolzarem.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez, felicitant-nos tots
perquè s’ha fet una feina molt feixuga. Ells voldrien que aquest punt
s’aprovés per unanimitat, ja que ha estat un treball conjunt i creu que
tenim una bona eina de treball.
Respecte al tema de la mendicitat, hem de tenir en compte que hi ha màfies
que exploten les persones, i és per això que es necessitava poder fer alguna
cosa contra aquesta realitat, que no es va contra els que mendiquen per
necessitat. Evidentment, després s’ha de fer complir, i creu que si així es fa
no es tornaran a repetir els aldarulls de l’any passat.
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient, primerament, que ens hem de
felicitar tots pel treball realitzat, ja que l’aprovació inicial de l’ordenança de
la via pública ens exposa temes interessants com la retolació, les terrasses
o tancaments d’aquestes.
Aquesta ordenança de civisme i convivència ciutadana, és una ordenança
treballada per tots a partir d’una proposta feta per serveis jurídics. Tots
aquí per tant hi hem fet les nostres aportacions, també el PSC.
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Creiem que aquesta ordenança de civisme ha de servir perquè no es
repeteixin els aldarulls del passat mes d’agost a la vila, establint un marc
normatiu de convivència en pro dels drets de les persones, la seva dignitat i
el respecte tant pel que fa a les persones com per l’entorn urbà i natural del
què gaudim.
No cal dir que aquesta ordenança serà efectiva en tant en quan fem
partícips de la línia a seguir a l’empresariat privat. Com ja sabeu nosaltres
sempre hem recolzat la idea d’un pacte pel turisme, que recollia
precisament això, la voluntat d’anar a una sector privat i administració
pública, tant en la promoció dels productes i serveis turístics que oferim,
com en la resolució dels possibles conflictes que se’n derivin.
A part de l’aprovació avui d’aquesta ordenança la tasca important a fer és
un seguiment per garantir que es compleixi i que tothom en tingui
coneixement, reflectint el treball fet. De res no ens serveix tenir una
ordenança que llavors no es compleix.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que, són molts els que
semblen posar les seves esperances d’acabar amb els problemes i aldarulls
que patim a Lloret cada estiu en aquestes ordenances.
Si bé és un pas més, necessari i del qual estàvem mancats a dia d’avui , no
creiem que aquestes ordenances solventin el problema que patim a Lloret.
Estem parlant d’unes ordenances que la seva finalitat es la de sancionar els
fets o els actes incívics que tot i ser conscients de la intencionalitat o la
voluntat de prevenció i avis,i que en la major part dels casos, el seu
cobrament o aplicació serà molt difícil de fer complir principalment per dos
motius : Per l’escassetat de recursos policials dels que disposem, i per la
dificultat de cobrament de les sancions imposades als no residents a Lloret.
Creiem que s’ha de incidir en el problema des de l’arrel que no és altre que
regular i controlar els tour-operadors i els establiments hotelers a l’hora de
contractar el tipus de turisme que ens porten, en especial el que ve amb
l’idea d’un Lloret on no hi ha llei i es pot fer el que es vol. Cal buscar
solucions no per castigar l’incivisme, sinó per evitar que aquest s’arribi a
produir, i tot i que sempre ens diuen que estan por la labor , la qual cosa
així ho desitjo, cal començar a tocar, regular i prendre mesures en aquests
sectors de manera immediata o segurament tornarem a patir incidents
lamentables com els d’aquest estiu.
Des de el Millor varem presentar 20 propostes de modificació
recomanacions.

i 3

Ens alegra que moltes de les 25 propostes que el Millor va presentar en el
ple extraordinari que varem sollicitar i que la resta de grups va votar en
contra de totes, ara ens trobem que quasi una desena esta incloses en
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aquestes ordenances. Això vol dir que no eren tan dolentes, que han
reflexionat sobre les mateixes, que Barcelona i Lleida ja les tenien
establertes o que a més vostès en aquell plenari varen votar per despit tot i
estar d’acord amb les mateixes.
Com fa sempre algun company d’una altra formació, ens felicitem que hagin
entrat en raó i les veiem reflectides en aquestes ordenances.
Tothom ens hem posat les piles per tirar-les endavant i aprovar-les avui
aquí com es la nostra voluntat.
Però hi ha hagut en especial una de les nostres propostes que no ha estat
aprovada i que ha estat motiu d’algun dur enfrontament amb l’equip de
govern en les reunions prèvies, i que voldrien tractar novament, donada la
seva importància i eix principal d’aquestes normativa. I aquest ha estat el
que fa referència a l’article 35.9 el qual diu:
“Està prohibit el subministrament de begudes alcohòliques de les 23
hores a les 8 hores de l’endemà en els establiments de venda de
productes d’alimentació no destinats al consum immediat.”
Si tots els comerços i locals de subministrament de begudes alcohòliques o
productes d’alimentació tenen l’obligació de tancar a les 22 hores com així
va establir el grup de CIU, perquè ara ens trobem la incongruència d’una
limitació d’una hora més tard, a les 23 hores. Un endevinalla: quin
establiment que ven begudes alcohòliques no tanca (i creiem que això ja de
per sí és una irregularitat) a les 22 hores com la resta de comerços de
Lloret, tal i com està establert per aquest equip de govern?.
La resposta és fàcil, l’únic establiment que no tanca a Lloret a les 22 hores
són les benzineres.
No es pot estar prohibint el consum d’alcohol a partir de les 10 de la nit,
fent retirar banderoles que anuncien festes d’alcohol, fent retirar màquines
de vènding de la via publica, prohibint el 2x1 o inspeccionant locals
nocturns i sancionant-los o tancant, quan el seu màxim responsable i
regulador, es dedica a subministrar l’alcohol per emportar de la vila a partir
de les 10 de la nit quan la competència ha tancat.
Són constants les persones que van a la benzinera a comprar l’alcohol
juntament amb les ampolles de litre de coca cola i bosses de gel per fer els
cubates i botellons a l’hotel, a la platja o als apartaments turístics.
Sr. Codina, el dia 25 de gener, el mateix dia que varem tenir la discussió en
la taula de treball, un quart d’hora abans per arribar la mitja nit,
concretament a les 23:43 hores, es va subministrar aquesta ampolla
d’alcohol.
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El dia 17 de febrer a les 23:16 minuts es va comprar dues ampolles
d’alcohol i ahir diumenge a les 23:30 aquesta altra ampolla (posa sobre la
taula els citats articles).
Com pot vostè crear decrets en contra de beure o subministrar litres
d’alcohol als locals d’oci nocturn quan vostè no compleix aquesta norma.
No volem que el titular sigui que l’alcalde de Lloret vol acabar amb la
imatge de borratxera i prohibeix el subministrament d’alcohol a la via
publica i a tots els locals de Lloret a partir de les 22h mentre el seu negoci
el subministra tot fins a les 12 de la matinada.
Sr. Codina, en dues reunions vaig expressar aquest fet demanant la seva
modificació, vaig tornar a insistir amb els serveis jurídics i li vaig demanar
una reunió a vostè el dilluns 23 de gener per parlar-ne, i després d’un mes
d’espera veient que no em convocava, la vaig suspendre.
Sr. Codina, li he exposat el tema en la meva primera intervenció perquè
pugui respondrem ara. Si us plau, modifiqui el punt 35.9 establint el límit a
les 22 hores i no a les 23, i prengui les mesures oportunes perquè no es
subministri de forma indiscriminada alcohol des de les estacions de servei
de Lloret, en bé d’acabar amb la imatge de borratxera i d’evitar en greuge
comparatiu amb la resta de comerços per aconseguir avui aquí aprovar
aquestes ordenances per unanimitat de tot el plenari.
Intervé el Sr. Codina dient al Sr. Fuertes que retiri les ampolles que ha
col.locat sobre la taula.
Contesta el Sr. Jordi Martínez que sobre el tema de l’horari de venda
d’alcohol, els serveis tècnics ja varen dir que estava prohibit de 23 a les 8
hores, per una normativa que preveu els horaris de venda d’alcohol.
Vostè vol que l’Ajuntament de Lloret faci de Generalitat de Catalunya i
canviï aquests horaris de tancament. El que no pot fer l’Ajuntament és anar
contra el que estableix la Generalitat de Catalunya.
El que va fer l’Ajuntament de Lloret des de l’any 2005 és un acord per fer
tancar els establiments comercials a les 22 hores, excepte farmàcies i
benzineres.
Sr. Fuertes, per si no ho sap, les llicències d’activitats es donen per una
activitat en concret, no es donen diferents llicències d’activitats. Per tant, la
benzinera és un tot.
Són unes ordenances de tots, i una eina per poder treballar. Es evident que
amb això no s’arregla tot, però ha d’ajudar a, com a mínim, millorar-ho. No
és l’únic front en el que es treballa, doncs des de la Direcció General de
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Turisme i la Direcció General de Sanitat, s’estan enviant cartes als diferents
operadors turístics.
Per tant, estem treballant no sols des de l’ajuntament i tots junts, sinó
també des de la Generalitat amb el mateix objectiu. Avui ens donarem una
bona eina i hem de fer un seguiment i fer-la complir.
Respecte al Sr. Fuertes, dir-li que en tot cas el que ha de fer és denunciar i
no muntar un circ en el Ple.
Torna a intervenir el Sr. Orobitg dient que entén que primerament aquestes
ordenances havien de tenir un consens polític, fins i tot per tenir un treball
el més polit possible, i perquè era important que tinguessin el recolzament
de tots.
Respecte a les aportacions, ha de dir que el tema de l’arrelament de les
persones al parlar de la mendicitat va ser una proposta nostra.
També ells estan pel pacte de turisme, però creu que nosaltres hem de
marcar les regles del joc. Per tant, sí al pacte de turisme, sí a la intervenció
del sector, però amb les regles de l’administració.
Considera que ha estat molt important el treball dels tècnics, i també el
nostre, i que entre tots hem pogut fer una feina important. Ens la juguem
tots.
Es refereix, seguidament, a les cartes que des de la Direcció General de
Turisme i la Direcció General de Sanitat s’estan enviant als empresaris del
sector, en el sentit de deixar clar quines són les regles del joc.
Tots hem de tenir interès en que surtin endavant, doncs són bones per a
Lloret. Per això, votarem a favor.
De nou, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que reconeixen l’aportació
d’ERC en el tema de l’arrelament social dels pidolaires de Lloret.
Pel que fa a la participació ciutadana, per a nosaltres va molt més enllà de
l’exposició pública i, per tant, més enllà del que està establerta. Tenim
diferents criteris en aquest aspecte. Per a nosaltres, s’hauria d’haver
consultat amb totes les associacions.
Respecte a les quasi mostres comercials que ha fet el Sr. Fuertes, espera
que l’alcalde sàpiga respondre, i si s’ha fet s’hauria d’haver denunciat, si és
que constitueix una infracció.
A continuació, novament intervé el Sr. Enric Martínez dient que tots hem
aportat coses en aquesta ordenança. Per tant, no entén l’abstenció d’ICVEUIA, ja que pensa que aquesta és una ordenança de tots.
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Seguidament, pren la paraula novament el Sr. Bernat, deixant clar que no
ha dit que no s’hagi de seguir les regles del joc, sinó que s’ha de fer partícip
al sector empresarial, ja que les decisions unilaterals no convenen a ningú,
donat que el sector es pot posar en contra (exemple: mostres comercials).
Intervé, novament, el Sr. Fuertes dient que el Sr. Jordi Martínez li ha dit
que denunciï, i el veu molt superb i molt xuleta en aquest tema.
El que volia, i per això esperava que l’alcalde contestés a la seva primera
intervenció, és la voluntat que rectifiqui, i si ho ha portat aquí és perquè no
hi ha manera de quedar amb vostès per parlar del tema. Ja ho ha dit abans,
porta un mes esperant que l’alcalde el rebi. Les úniques vegades en 9
mesos que hem parlat ha estat al carrer, hola i adéu, en aquest plenari i en
les comissions informatives.
No té intenció de denunciar, però si no es rectifica ho farà demà. No es
preocupi, Sr. Jordi Martínez.
Vostè diu que hi ha una lleu supramunicipal que ho prohibeix. Miri, la lleu
supramunicipal diu que tots els comerços de Lloret poden estar oberts fins a
les 24 hores de la nit com a lloc turístic. Vostès ho han reduït a les 22
hores, excepte benzineres i farmàcies. Això és el que vostès han fet,
aquesta llei la utilitzen com volen.
Si no vol rectificar no ho faci, però no queda bé, ni li dóna cap autoritat
moral com alcalde que intenta lluitar contra la venda d’alcohol, i és el
primer en fer-ho fins a les 24 hores. No queda bé.
Si vol, Sr. Jordi Martínez, parlem de botiga de conveniència, ja suposava
que ho diria. Si vol li explico, però hauria altres establiments, a part de les
benzineres que, complint determinats requisits, podrien fer-ho. Però no és
el cas.
Tornant a les ordenances, ells han presentat moltes propostes. Entre les
propostes aportades podríem esmentar les d’ampliar el control amb més
vigilants als apartaments o habitatges d’us turístic, més pressió jurídica cap
els delinqüents, limitar el portar la cara tapada nomes en edificis públics,
limitar els sorolls de festes musicals a l’exterior de establiments privats les
23 hores, ampliar horaris de recollida d’escombreries... noves propostes i
recomanacions com establir i limitar zones per a fumadors a la platja, la
col.locació de més contenidors d’escombreries a ser possible soterrats, més
banys públics arreu de la població, així com una bona campanya de difusió
de les normatives a tots els nostres visitants, entre d’altres.
Agrairia que perquè hagués màxima unanimitat per aprovar aquestes
ordenances, es rebaixés l’horari de venda d’alcohol de les 23 a les 22 hores,
com per a tots els locals de Lloret, per tant, incloses les benzineres.
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Contesta el Sr. Jordi Martínez que vostè, Sr. Fuertes, no vol escoltar, i que
l’únic xulesc és vostè.
Nosaltres intentem parlar amb tothom i treure les coses endavant, perquè
fem les coses buscant el bé de tots els lloretencs. Però vostè sempre va a la
seva. Perquè no es pregunta perquè ningú vol parlar amb vostè?.
Lloret necessita que aquestes ordenances s’aprovin i que entre tots les
tirem endavant, i no solament els polítics, sinó els ciutadans, perquè
necessitem el recolzament de tots. Per això també vostès haurien de votar
a favor.
El tema de l’horari del que hem parlat se li ha explicat per activa i per
passiva, i si és necessari ho tornarem a fer. Nosaltres hem fet cas als
juristes, perquè jo no ho soc, però vostès no els volen creure. Nosaltres si
que ho acceptem. Considera que hem d’aprovar-la per tots.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que el Sr. Fuertes ha fet una
intervenció patètica, digne d’algun que no hauria d’estar assegut en aquesta
taula, malgrat que ja sap que va tenir uns determinats vots.
No parlarà a títol personal ni del seu negoci, però la intervenció ha estat
com sempre, amargada, barroera, derrotista, amb un tuf de malestar que
ve de la seva pròpia situació en aquesta sala.
S’hauria de llegir el reglament d’estacions de servei, i també saber que fins
no massa estaven obertes tota la nit.
Però bé, com alcalde he de parlar d’aquestes ordenances, que són el fruit
d’un important esforç, primerament dels tècnics i després dels polítics, arrel
dels molts desagradables esdeveniments de l’11 d’agost.
Encara estan vigents les mesures provisionals que es varen prendre en
aquell mateix moment.
No ho hem fet tot, ara queda una feina feixuga, que no serà qüestió d’un
sol any. Però s’està treballant conjuntament amb la Direcció General de
Turisme, la Direcció General de Sanitat, i altres institucions administratives,
per intentar solucionar els nostres problemes. I si els components del grup
del Millor no s’haguessin marxat tant ràpid del Ple de 30 d’agost, sabrien
que tot això ja estava en marxa.
Felicita, doncs, a tots per la feina feta i ens agradaria que el grup del Sr.
Rodríguez votessin també a favor.
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Hem fet una aposta valenta perquè tenim una pressió important, i creu que
hem de ser valents per seguir aguantant les pressions i tirar endavant el
que avui aprovarem.
Sense més deliberació, i per 14 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ERC i NO ADSCRIT, 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, i 6 vots en
contra dels regidors del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
Durant els darrers trenta anys ha estat vigent a Lloret de Mar
l’Ordenança de Policia de la Via Pública, que regulava tant l’ocupació
de la via pública mitjançant un ús especial o privatiu com les
conductes a l’espai públic. En concret, l’esmentada ordenança va ser
aprovada pel Ple de la Corporació en data 21 d’abril de 1.982 i va
entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Girona
en data 4 de novembre d’aquell any.
En els últims anys, després de que l’Ordenança de Policia de la Via
Pública hagués estat objecte de diverses modificacions, els
responsables municipals, tant polítics com tècnics, van plantejar-se la
conveniència de substituir aquesta ordenança per dos textos
normatius, un regulador de les conductes a l’espai púbic (ordenança
de civisme i convivència ciutadana) i un altre regulador de la
utilització de la via pública amb finalitats lucratives o interessos
particulars.
El dia 31 d’agost de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar una
proposta per la qual es consensuavan una sèrie de mesures tendents
a millorar la seguretat ciutadana i la qualitat turística de Lloret de
mar, entre les quals hi havia la d’encarregar als serveis jurídics
municipals la redacció de noves ordenances en matèria d’ús de la via
pública i en matèria de convivència ciutadana, amb la intenció de
poder disposar dels textos legals abans d’acabar l’any per a poder
iniciar els corresponents tràmits d’aprovació.
El citat acord plenari preveia la creació d’una comissió de treball
presidida per l’Alcalde i formada pels responsables polítics de les
Àrees de Turisme i Promoció de la Ciutat, Seguretat Ciutadana i
Serveis Centrals, per tècnics dels Serveis Jurídics, de Turisme i de
Seguretat Ciutadana, així com per un representant de cada grup
municipal, que havia de tenir com a objectiu el seguiment de la
implantació de les mesures aprovades i la facultat per a proposar als
òrgans municipals competents l’adopció de noves mesures.
En compliment del que es disposava en l’esmentat acord, l’equip
tècnic redactor va presentar a la comissió a finals del mes de
desembre de 2011 un esborrany de la nova ordenança de civisme i
convivència ciutadana. Durant dos mesos aquest esborrany ha estat
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objecte de debat en el si de la comissió, i els diferents grups polítics
hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs aquelles que han assolit
un consens majoritari.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 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, en relació al
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ORDENANÇA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LLORET DE MAR.

DE

CIVISME

i

SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de les
esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que
considerin adients.
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
al.legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació.
10.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE VIA PUBLICA DE
LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que també en aquesta ordenança s’ha fet un
treball en equip, amb la finalitat principal d’endreçar i regular l’espai públic.
I això creu que ho aconseguiran gràcies al treball de tots. Confia que
s’aprovi.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que entén que aquesta ordenança tots
els grups tenien interès en tirar-la endavant. El que fem és regular
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l’activitat de la via pública per evitar problemes de seguretat, malgrat que
això pugui significar el canvi de model d’alguns negocis, però Lloret s’ho
mereix.
No podem no fer res i, per tant, creu que tots hem de fer costat, perquè
que aquesta ordenança serà una eina molt correcte per aconseguir els
nostres objectius.
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que aquestes ordenances recullen
essencialment la posició de tots els grups.
Són unes ordenances molt tècniques, i per això hi ha temes en els que els
tècnics han tingut molt a dir.
Entre les seves aportacions, ha estat ampliar les zones on es pot tancar les
terrasses, cosa que vol dir que es poden tenir tot l’any. I això es va fer
perquè hi havia demandes que mostren la necessitat d’estendre aquesta
mesura a altres llocs dels primerament permesos.
Hem de fer que la legalitat s’ajusti a la realitat com més aviat possible, i era
una demanda important.
Respecte al tema dels propagandes, ells són coherents i, per tant,
mantenen la seva posició en contra. També volen dir que aquestes
ordenances no tenen perquè ser inamovibles durant tota la legislatura, ja
que moltes vegades la realitat, la vida, va per davant de nosaltres. Votaran
a favor.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez, dient que evidentment
aquestes ordenances són vives, però que primerament hem d’aprovar-les.
Quant al tema dels propagandes, és un tema que ens preocupa a tots. Com
ja s’ha dit, és una ordenança de tots i creu que hem de donar-ne suport.
Així mateix, felicita als serveis tècnics. Per la seva part, varem presentar 25
esmenes i es varen aprovar 18.
Ara el que toca és que per part de l’equip de govern, una vegada aprovada
definitivament, es facin complir.
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient, en primer lloc, felicitar-nos per al
treball realitzat en conjunt.
Pensen que des del PSC volem destacar la importància d’haver accelerat el
redactat d’una normativa pel que fa a les terrasses i tancaments dels
establiments dels barris del Molí i el Rieral. Molts són els que ens han fet
arribar la seva preocupació per no saber què poden fer i voler aprofitar
l’espai de via pública que els permeti oferir per exemple, un espai tancat o
no pels fumadors.
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Creiem des del PSC que aquesta ocupació de via pública és positiva tant per
l’administració que n’obtindrà un ingrés com per l’empresariat que en les
èpoques difícils que vivim, tindrà més sortida als seus serveis. Els
socialistes creiem que l’ajuntament ara més que mai ha de facilitar la feina
als empresaris que obren nous llocs de treball i per això demanem màxima
celeritat a l’hora de donar resposta a aquest tema.
Per altra banda, també creiem important haver regulat el tema de les
pissarres.
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient al Sr. Alcalde que està
derrumbat, que una persona com vostè em tracti d’indigne en aquest
plenari, quan ven alcohol a la nit a tot Lloret. Estic totalment derrumbat i
amargat, però intentaré superar-ho.
A l’igual que l’ordenança de civisme aquesta ha estat àmpliament treballada
per tots els grups. Des del Millor varem aportar inicialment una quinzena de
propostes o modificacions a les mateixes.
Algunes d’elles ja es troben incloses en el redactat final, les quals creiem
que ajudaran a un millor control i gestió de la vida quotidiana dels
lloretencs. Hem recolzat mantenir les fotografies en els establiments de
restauració així com diferents banderoles amb una regulació que permetés
el seu ús sense permetre la perjudicialitat del que en el seu contingut s’hi
pogués establir.
En l’època actual de crisis creiem que s’ha de ajudar des de l’administració a
totes aquelles iniciatives que promoguin i dinamitzin l’economia i els llocs de
treball dels ciutadans.
Algú podrà dir... i que te a veure el que diem amb les noves ordenances de
via publica?. Doncs al nostre entendre hi tenen molt a veure. La regulació
de les diferents activitats a la nostra població va molt relacionat amb
aquestes ordenances. El comerç, la restauració, les terrasses, la promoció
de les activitats diverses d’oci nocturn, hoteleres i fins i tot el descans dels
propis ciutadans, per a ser més productius al dia següent en les nostres
feines.
En les reunions prèvies hem parlat i debatut molts temes entre ells el tema
dels propagandes que ha estat dels dos punts més tractats i amb més
divergències entre els grups.
La nostra formació ja portava en el programa electoral acabar amb els
molestos i pesats propagandes que t’assalten contínuament a la via publica.
Durant els aldarulls varem recolzar la seva retirada i així ho seguim
pensant. Una de les voluntats era que si fèiem retirar els propagandes
quedarien més a la vista aquells individus que aprofiten per promocionar
clubs eròtics nocturns, la venda de droga i la prostitució.
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Però lamentablement si potser pot haver disminuït no s’ha incidit en atacar
durament aquestes altres activitats en greu perjudici d’aquells empresaris
que veuen com s’enduen els clients cap a clubs de fora la vila o es deixen
els diners en portals o armaris d’escombraries d’edificis amb noies fent
feines i amb la mala imatge que això comporta.
Des de el Millor no volem aquella massificació de propagandes, però creiem
que tot és regulable i els propagandes fins i tot també ho podrien ser.
Així doncs ara queda prohibit qualsevol persona a Lloret fent propaganda
comercial de qualsevol activitat. Ara caldria saber quans de vostès creuen
que aquesta norma es durà a terme i com pretenen controlar això, si no
estan sent capaços de controlar la prostitució, la venda de droga o els
propagandes de clubs eròtics, encara serà més difícil controlar els
propagandes clandestins que no porten samarreta, que no porten rètol, i
simplement s’aproparan per dir-te que vagis a una o altra discoteca.
Esperem que es pugui regular i controlar.
Però hi ha una altre tema de les presents ordenances que ja hem expressat
la nostra disconformitat en plenaris anteriors i és la collocació i reserva
d’alguns espais per a terrasses en carrers o per a bars o pubs nocturns que
va en greu perjudici del descans dels veïns i que promou el consum
d’alcohol al carrer fins a elevades hores de la nit. Fets que ja varem
expressar el seu dia, que tothom n’és conscient i que ara ja no repetirem.
Però si que estem disconformes pel que fa a l’article que parla de les
mostres comercials i que ens condiciona a l’hora de la votació.
Mes tard, conjuntament amb altres formacions presentem una moció per
retornar les mostres comercials ben regulades, la qual tenim esperança de
que avui s’aprovi. El fet d’haver posat aquest punt abans que la nostra
moció fa que no podem estar d’acord amb aquesta ordenança que expressa
clarament estar en contra de les mostres comercials. Per aquest fet ens
abstindrem en la votació de les presents ordenances de via publica
conscients que s’aprovaran igualment, però que la inclusió de certs punts en
aquesta ordenança, condicionen el nostre vot fins que no veiem que les
mostres comercials són una realitat, a més de la resta de temes expressats
al principi.
Tots els hem de felicitar per la feina feta.
Contesta el Sr. Valls donant les gràcies pel to general en el que s’ha parlat
d’aquest tema, que ha seguit el mateix to que va haver en les comissions.
Es tracta d’unes ordenances molt tècniques i el que hem fet nosaltres
fonamentalment, és fer cas dels tècnics.
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Intentaran fer-les complir, si bé tots hem de ser conscients que no és fàcil i
que necessitem la voluntat i el recolzament de tots.
Pel que fa a les mostres comercials, han de dir que li estan posant difícil al
regidor de comerç, però la voluntat de canvi hi és.
Dóna les gràcies a tots els grups per la seva col.laboració al presentar
esmenes al treball de la comissió, i confia que aquesta ordenança la fem
nostra tots.
Torna a intervenir el Sr. Orobitg, dient que no té perquè convèncer el Sr.
Fuertes, però repeteix que ell ja va dir que faria una ordenança de comerç
diferenciada, i ho farà, perquè sap quina és la majoria i, per tant, entén que
l’abstenció en aquest punt no té cap fonament.
Aquest equip de govern pot dir clarament que compleix amb els acords que
pren aquest Plenari, i la prova és que avui es presenten aquestes dues
ordenances. I així mateix, es poden mostrar les cartes que diferents
departaments de la Generalitat de Catalunya ha enviat al sector, en la
mateixa línia de les ordenances que avui aprovem nosaltres.
En el cas de l’ordenança de comerç passarà igual, si el plenari diu que es
facin i que hi hagi mostres comercials, ell ho farà.
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que, per deferència
als treballadors que demà han d’anar a treballar, que no farà cap
intervenció.
També pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient al Sr. Orobitg que si
vostè em confirma que el seu vot serà favorable a la nostra moció sobre les
mostres comercials, ell també canviarà el vot ara.
Contesta el Sr. Valls de nou, que no creu que sigui un canvi de cromos, i
que el camí correcte en les mostres comercials és regular-les en unes
ordenances simplement per al comerç. Hi ha opinions diferents, no
solament en els grups polítics sinó també entre els comercials i els
ciutadans, en general.
Saben quins són les majories, entenen el missatge i l’accepten, però han de
tenir temps per treballar-les perquè és un tema molt important, i no s’ha de
diluir en altres temes.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde agraint l’esforç i la feina feta, tant
pels tècnics com pels grups polítics, donat que es canvia una ordenança que
té 30 anys.
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Està segur que serà una bona eina de treball, i que necessitarà el
recolzament de tots. Evidentment, es tracta d’una eina viva, que s’haurà
d’anar renovant quan faci falta.
Confia que durant l’exposició pública no hagin al.legacions, perquè
d’aquesta forma pugui estar vigent aquest l’estiu.
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels regidors del
MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Durant els darrers trenta anys ha estat vigent a Lloret de Mar
l’Ordenança de Policia de la Via Pública, que regulava tant l’ocupació
de la via pública mitjançant un ús especial o privatiu com les
conductes a l’espai públic. En concret, l’esmentada ordenança va ser
aprovada pel Ple de la Corporació en data 21 d’abril de 1.982 i va
entrar en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOP de Girona
en data 4 de novembre d’aquell any.
En els últims anys, després de que l’Ordenança de Policia de la Via
Pública hagués estat objecte de diverses modificacions, els
responsables municipals, tant polítics com tècnics, van plantejar-se la
conveniència de substituir aquesta ordenança per dos textos
normatius, un regulador de les conductes a l’espai púbic (ordenança
de civisme i convivència ciutadana) i un altre regulador de la
utilització de la via pública amb finalitats lucratives o interessos
particulars.
El dia 31 d’agost de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar una
proposta per la qual es consensuaven una sèrie de mesures tendents
a millorar la seguretat ciutadana i la qualitat turística de Lloret de
mar, entre les quals hi havia la d’encarregar als serveis jurídics
municipals la redacció de noves ordenances en matèria d’ús de la via
pública i en matèria de convivència ciutadana, amb la intenció de
poder disposar dels textos legals abans d’acabar l’any per a poder
iniciar els corresponents tràmits d’aprovació.
El citat acord plenari preveia la creació d’una comissió de treball
presidida per l’Alcalde i formada pels responsables polítics de les
Àrees de Turisme i Promoció de la Ciutat, Seguretat Ciutadana i
Serveis Centrals, per tècnics dels Serveis Jurídics, de Turisme i de
Seguretat Ciutadana, així com per un representant de cada grup
municipal, que havia de tenir com a objectiu el seguiment de la
implantació de les mesures aprovades i la facultat per a proposar als
òrgans municipals competents l’adopció de noves mesures.
En compliment del que es disposava en l’esmentat acord, l’equip
tècnic redactor va presentar a la comissió a finals del mes de
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desembre de 2011 un esborrany de la nova ordenança de via pública.
Durant dos mesos aquest esborrany ha estat objecte de debat en el si
de la comissió, i els diferents grups polítics hi han realitzat
aportacions, havent-se inclòs aquelles que han assolit un consens
majoritari.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 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, en relació al
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA DE
LLORET DE MAR.
SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de les
esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que
considerin adients.
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
al.legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació.
19.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA,
PSC-PM, ERC i NO ADSCRIT, CONTRA LA REFORMA LABORAL
IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.
Per part de l’Alcaldia, tenint en compte que hi ha nombroses persones que
assisteixen al Ple per aquest punt de l’ordre del dia, prèvia consulta als
diferents grups, modifica l’ordre del dia en el sentit d’avançar el punt 19.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient,
primerament, que agraeix als sindicats de classe CCOO i UGT la moció que
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han portat a tots els ajuntaments de Catalunya en contra de la reforma
laboral proposada pel Partit Popular i la patronal espanyola.
Agraeix també als altres grups PSC-PM, ERC i NO ADSCRIT, que han signat
també la moció.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Continua dient que aquesta proposta laboral significa un salt qualitatiu en
l’agressió dels drets dels treballadors. En 1889, l’Espanya del torn de la
Restauració va aprovar el Codi Civil, el gran esquelet legal que ha arribat
fins els nostres dies. No hi havia llavors cap diputat vinculat al moviment
obrer i ningú havia commemorat l’1 de maig, i no obstant l’article 1256 de
la compilació que va promoure Sagasta deia així: ”La validez y el
cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los
contratantes”.
El PP deixa en mans dels empresaris els contractes i obvia el moviment
sindical. Això ens retrotreu al segle XIX i si aquesta reforma segueix
endavant, significarà que el salari, en un parell d’anys, es reduirà entre un
30 i un 50%.
Intervé el Sr. Cortés dient que coincideix amb el que ha dit el Sr. Rodríguez,
que aquesta reforma significarà la devaluació dels salaris i un increment de
l’atur. A Alemanya s’ha reduït l’atur però el treball és més precari i han
caigut els ingressos dels treballadors.
Com sempre, aquesta crisi la pagaran els que menys culpa tenen, els
treballadors, i en canvi no els empresaris ni aquells que han especulat. Es
necessita una reestructuració financera i unes mesures diferents a les que
es volen fer, perquè, com ja ha dit, les que es proposen sols portaran a
terme la recessió i menys ocupació.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que ell també dóna per seves les
paraules del Sr. Rodríguez, i aquesta modificació normativa no està feta per
afavorir els treballadors, sinó als empresaris.
La finalitat principal és abaratir l’acomiadament i no crear ocupació. A més,
traspassa l’esforç econòmic que suposa l’acomiadament a l’estat, i de nou
els treballadors seran les víctimes.
Els culpables de tot aquest tema són els mateixos de la bombolla
immobiliària, i carregaran els seus problemes financers de nous a les
classes baixes i mitjanes, que són les que de nou “pagaran el pato”.
També pretenen reformar la negociació col.lectiva perquè sigui cada
empresa la que negociï i tornarem una mica als temps de la beneficència,
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doncs els treballadors dependran de si l’empresari tingui o no sensibilitat
social.
Per altra banda, la moció té un punt quart en el que ells, com a partir
independentista, estan totalment d’acord perquè està segur que si es
compleixen els compromisos de l’Estatut, la gent de la nostra casa estaria
econòmicament millor.
Es inadmissible declaracions com la del Sr. Botin dient, amb tota la seva
pocavergonya, que la responsabilitat és dels polítics; és evident que també
la tenen per no fer les polítiques socials necessàries, però fonamentalment
és el sector financer, el sector bancari, els màxims responsables.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez dient que avui els toca rebre.
Continua dient que el Real Decret Llei 3/2012 de 10 de febrer de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral, marca un abans i un desprès
en la legislació laboral a Espanya.
Aquesta reforma està sotmesa a la participació de tots els grups polítics del
congrés i, per tant, és susceptible que s’aprovin esmenes.
Venim d’una situació d’atur gravíssima, Espanya es el país dels 33 de la
OCDE amb mes atur (22,9% d’ atur a Espanya davant el 8,2% de la
població activa en l’ OCDE).
Actualment hi ha a Espanya 5.273.600 persones que volen treballar i no
poden, d’aquests 775.400 a Catalunya (un 20.5% de la població activa).
Fins a la reforma, el nostre mercat laboral era tant rígid que davant d’una
situació de crisis com la que vivim, l’ajustament forçós del mercat era la via
d’acomiadament per que no hi cabia cap altre possibilitat d’acord.
Això esta passant especialment entre aquells treballadors amb un contracte
temporal. Des de el 4rt trimestre de 2007 s’han destruït quasi un 30 % de
llocs de treball temporal. I en aquest temps no governàvem nosaltres, sinó
el PSOE.
Una altra conseqüència directa de la rigidesa en l’anterior marc laboral el
l’augment de la desocupació juvenil. Era mes fàcil contractar i molt mes
difícil renovar, per el que els nostres joves han estat molt mes perjudicats
a Espanya que a la resta del conjunt de la UE. Hem passat d’un atur juvenil
del 15% al 2007 al 45 % al 2010. I torna a recordar que era amb un
govern socialista.
Els objectius que persegueix aquesta reforma són:
-

Trencar amb la rigidesa del mercat laboral. Amb aquesta eren els
treballadors temporals els que pagaven les conseqüències de la crisis.
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-

-

A curt termini, frenar la destrucció d’ocupació. I aconseguir la creació
d’ocupació estable el mes aviat possible.
Activar mecanismes efectius de flexibilitat interna a les empreses per
així tenir garantia del manteniment dels llocs de treball.
Modernitzar el sistema de negociació col.lectiva, per apropar-la a les
necessitats dels treballadors de cada empresa, i això és
importantissim.
Reconeix un nou dret individual als treballadors, la formació.
Mes oportunitats per els joves i aturats de llarga durada.
Facilitar la capacitat d’adaptació de PYMES i autònoms.

Amb un seguit de mesures concretes per fer la mes atractiva la contractació
indefinida.
Aquestes són per exemple en cas d’acomiadament improcedent 33 dies per
any treballat amb un màxim de 24 mesos i en cas d’acomiadament
procedent 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
Combatre el frau i l’economia submergida, impulsant que aquells que
cobren prestació per desocupació puguin prestar serveis d’interès general
en benefici de la comunitat.
Es desvinculen l’absentisme laboral del treballador i el de la plantilla, així
nomes es tindrà en conte el del treballador.
Per la millora de la flexibilitat interna, la mobilitat i la negociació, es podran
modificar les funcions dels treballadors depenent de la necessitat de
l’empresa i es facilita igualment la modificació de la jornada de treball,
l’horari i el salari.
Es dona prioritat al conveni de l’empresa, per sobre del conveni sectorial,
per facilitar la negociació.
Nou tipus de contractes per a les empreses de menys de 50 treballadors
(PYMES i autònoms).
Amb un període de prova d’ una any, deducció fiscal de 3000 € si el primer
treballador es jove de menys de 30 anys, deducció fiscal del 50% de la
prestació per desocupació dels treballadors que han estat contractats durant
un any.
Bonificació de 3600 € a la contractació indefinida de joves entre 16 i 30
anys.
Bonificació de 4500 € a la contractació indefinida de persones aturades de
mes de 45 anys.
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Es millora el treball a temps parcial per garantir la compatibilitat amb
estudiar.
Bonificacions a les transformacions de contractes en practiques, de
substitució en indefinits.
Potenciar la formació permanent, amb contractes de formació i
aprenentatge per els menors de 30 anys. Amb dret a la formació per
adaptar contínuament els llocs de treball.
En definitiva, la reforma prioritza els treballadors sobre els empresaris.
Intervé, a continuació, la Sra. Pascual, dient que primer de tot vol donar les
gràcies als assistents pel suport a la moció i per expressar la seva repulsa a
aquesta reforma laboral.
Una vegada més, Mariano Rajoy es desdiu del què va dir durant la
campanya electoral, primer va apujar la pressió fiscal sobre els ciutadans, a
partir d’una pujada dels impostos, i ara aprova una reforma que no reactiva
l’economia ni genera ocupació. No es garanteix la creació de treball estable,
perquè en aquest any de prova, l’acomiadament és lliure i gratuït.
Limiten els drets dels treballadors, donant llibertat a l’empresa a poder
modificar les funcions dels treballadors, suspendre temporalment el
contracte i canviar la seva jornada laboral i salarial en funció de les
necessitats empresarials. Aquesta reforma deixa en paper mullat l’acord
històric al que van arribar els agents socials.
Fa unes setmanes, patronal i sindicats van acordar les regles del joc, on la
clau era la flexibilitat pactada. Ara la reforma permet als empresaris la
possibilitat de no aplicar el conveni. Gràcies al PP i a la seva reforma laboral
acomiadar serà més fàcil i econòmic.
En conclusió, acomiadaments tots a 20 i abaratiment de l’acomiadament
dels 9 milions de treballadors i treballadores. Els companys dels sindicats,
perden la capacitat de negociació i limiten els drets dels treballadors
aprofundint en el desmantellament del sector públic.
Aquesta reforma és pel PSC contrària al canvi de model productiu que
defensem els socialistes basat en la innovació i la competència pel valor
afegit. El pelotazo del PP és claríssim: donar carta blanca als empresaris
perquè puguin competir en salaris.
El PSC qualifiquem aquesta reforma laboral de gravíssim cop al drets
laborals, és una reforma regressiva que implementa les tesis neoliberals del
govern del PP i només dóna resposta a les exigències de la patronals.

57

I tot això ho aconsegueix el PP amb l’ajuda inestimable de CiU que dóna la
benvinguda a la reforma deixant de banda la defensa dels drets dels
treballadors i treballadores catalanes. Els socialistes catalans creiem que
només amb diàleg social i reformes equilibrades podem sortir de la crisi. És
per això que defensem polítiques que garanteixin el manteniment de l’estat
del benestar, generin ocupació i reactivin la nostra economia.
CiU a Madrid ha triat amb qui vol tirar endavant al país i practica la
submissió al PP per mantenir-se al poder, encara que sigui lapidant els drets
laborals de la seva ciutadania.
I, Sr. Martínez, aquí hi ha molts treballadors que sembla que no estan
d’acord amb el que vostè acaba de dir.
Per tot això hi votarem a favor.
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes tot dient que ens trobem
davant d’un debat complex donada la situació actual. Caldria valorar
aquesta reforma des de dos punts de vista diferents. Per una banda, des de
la vesant dels ciutadans que actualment disposen d’un lloc de treball, i per
altra banda des de la vessant dels més de 5 milions d’aturats.
Segons això, la valoració de la reforma es pot fer en un o altre sentit.
Si parlem des de la vessant dels aturats, aquesta reforma laboral dislumbra
una voluntat de reduir aquesta situació d’atur facilitant la contractació de
nous llocs de treball. Denota una voluntat de contractar per davant de tot el
sistema actual de contractació submergida sense pagar els costos salarials.
Es a dir, totes aquelles feines que acaben pagant-se amb negre, sense una
estabilitat i sense contracte.
Hi ha molts ciutadans sense prestació d’atur que estan a les últimes i
qualsevol feina o possibilitat de tenir-la seria un miracle. Caldria entrar en la
situació de cada treballador o aturat per poder prendre una bona decisió del
que és el millor, però el que està clar és que sense intentar afectar a uns,
cal dinamitzar la contractació de nous llocs de treball.
Alemanya a reduït en quasi 2 milions de persones el seu nombre d’aturats
amb una dura reforma laboral, tot i que també es cert que els salaris s’han
reduït en molts dels casos. I aquí l’eterna pregunta, que és millor, que
molts ciutadans -encara que a un sou més baix- trobin feina i puguin portar
un plat a casa quan ja no tenen la prestació, o mantenir el sou i les
característiques dels que actualment tenen o disposen de feina?. Es una
pregunta que el nostre grup no sap respondre a dia d’avui.
Si parlem des de la vessant dels qui actualment tenen un lloc de treball,
aquests veuen i valoren com aquesta nova reforma redueix la seva
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estabilitat laboral al, entre d’altres, reduir a 33 dies per any treballat
l’acomiadament.
Però això en certa manera es un dels punts que particularment no crec que
sigui l’eix principal de discussió. Sense entrar en vigor aquesta reforma, el
percentatge més alt d’acomiadats que hem tingut al nostre país en els
últims anys, han estat acomiadaments objectius de 20 dies per any treballat
i les grans empreses amb grans plantilles acabaven negociant els 30 o 35
dies per any treballat.
Així doncs, aquest punt de la reforma de la reducció en l’acomiadament
creiem que ha estat més posar sobre el paper una cosa que ja de per si
s’estava realitzant com a norma general, i així mateix ho expressava el
coordinador general de UGT el Sr. Cándido Mendez al programa de fa una
setmana a la Sexta, en Salvados.
Pel que fa a un altre dels punts, estem totalment disconformes que una
empresa que baixi els seus beneficis, no que tingui pèrdues sinó que no
tingui tants beneficis durant una sèrie de mesos, pugui despatxar fàcilment
als treballadors.
I aquí podríem posar exemples de grans empreses que guanyen molts
milions però que podrien despatxar fàcilment als seus treballadors per
marxar a altres països amb la ma d’obra més barata, com passa amb
algunes tèxtils, o que si una entitat bancària demostra no tenir tants mils de
milions en beneficis, pugui fer el mateix.
Cal i es necessària una reforma laboral, però no aquesta.
Aquí podríem parlar d’ajudar a l’empresariat. Podríem entrar en el debat de
si les reformes laborals ajuden a l’empresari a guanyar més diners, o
simplement a poder mantenir viu el seu negoci, així com també podríem
entrar a valorar si es despatxa als treballadors per guanyar més diners o bé
si es despatxa a algun de forma justificada perquè el treballador no acaba
de fer la feina correctament.
Ni tots els empresaris, ni tots els treballadors són uns sants, però hauríem
d’entrar a tractar cas per cas els milions de casos i per això ja estan els
jutjats del social.
Cal donar ajudes a l’empresariat i als petits comerços perquè aquests facin
la contractació de nous treballadors.
Cal reduir els costos salarials que són dels mes elevats d’Europa, per no dir
el que més. No pot ser que als empresaris els hi suposi un 40% del sou del
treballador en costos salarials.
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Cal donar ajudes, fer formació per reactivar la contractació i caldria
mantenir i ajudar a la estabilitat dels treballadors.
Hi ha aspectes d’aquesta reforma que no trobem malament i que ajudarien
a dinamitzar el mercat laboral, però d’altres que no ajuden a crear fermesa
en el mateix.
Per aquest motiu el nostre vot es si a una reforma laboral, però no a
aquesta reforma laboral, per la qual cosa ens unim i votarem favorablement
a la moció presentada per ICV, PSC i ERC.
Contesta el Sr. Rodríguez dient que estem davant una qüestió ideològica.
No és cert que el mercat laboral espanyol sigui rígid. Si hi ha atur en aquest
país, és fonamentalment perquè el model econòmic que tenim, basat en uns
serveis barats i de mala qualitat, no donen per més.
Per exemple, a Alemanya venen un 7% més del seu PIB del que importen, i
els salaris dels sectors exportadors són de 48 dòlars/hora davant els 30 que
tenen els EEUU.
Però és que a Alemanya tenen un model molt diferent i important, que és la
cogestió empresarial. Els sindicats alemanys se senten a la taula dels
consells d’administració de les empreses, i entre altres drets, tenen el dret
de vet.
Per posar un exemple, els sindicats del metall, tenen un acord amb els
empresaris per no deslocalitzar les empreses.
Dir que a Espanya els llocs de treball es perden per un mercat rígid, és
oblidar que al País Basc l’atur és d’un 12’6% i a Navarra és d’un 13’8%.
Suposa, Sr. Enric Martínez, que això també és Espanya, on no?.
La única solució és el canvi de model productiu i per això, des de la seva
coalició, és demana un acord entre totes les forces polítiques i socials.
Perquè creix l’atur més ràpidament a Espanya que en la resta d’Europa?.
Doncs com a conseqüència d’un model productiu pervers basat en la
construcció i serveis d’escàs valor afegit, baixos salaris i escassa protecció
social, molt poca inversió en investigació i desenvolupament, fiscalitat
escassa i regressiva, i l’elevada corrupció.
No és cert, Sr. Fuertes, que els salaris a Espanya siguin dels més alts
d’Europa, tot al contrari, són dels més baixos. I com a mostra, el salari
mínim interprofessional és més baix que el de Grècia, fins i tot el PP ho ha
congelat per aquest any.
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De nou, intervé el Sr. Orobitg que, efectivament, la diferència està en el
sistema productiu i ells estan per altra model en el que les càrregues i els
beneficis no vagin pels de sempre.
Ha dit el Sr. Enric Martínez que la reforma es pot negociar. Confia que no
passi com la comissió de secrets oficials, en la que en una decisió sense
precedents s’ha impedit al seu grup formar part, és a dir, se’ns ha marginat
políticament.
Pren la paraula, novament, el Sr. Enric Martínez, dient que què va fer el Sr.
Rodríguez quan el PSOE va fer les retallades socials, la retallada de les
pensions, i va baixar el sou als funcionaris. On era llavors el moviment
sindical?. Hi ha 5.200.000 aturats, i això amb el govern del PSOE.
Tot seguit, de nou intervé la Sra. Pascual dient, Sr. Martínez, només un
apunt. Vostès pregunten on eren els sindicats, doncs estaven fent una
vaga.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que no ha volgut dir que a
Espanya es tinguin els salaris més elevats d’Europa, sinó que els costos de
seguretat social són els més elevats en relació al sou, ja que representen
gairebé un 40%, és a dir, per a un sou de 1.200, gairebé 800 euros.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que entre els anys 2008 i 2011 s’han
destruït al conjunt de l’Estat espanyol 2.594.800 llocs de treball, 527.700
dels quals han estat a Catalunya.
L’atur ha augmentat en 3.099.400 persones (484.600 a Catalunya) i ja es
compten a dia d’avui a nivell estatal 5.273.600 aturats, 775.400 dels quals
són a Catalunya.
La taxa d’atur se situa en el 22’8% (20’5% a Catalunya), el que significa
que la taxa a l’Estat espanyol és més del doble de la mitjana de la Unió
Europea (9’9%).
Pel que fa referència a l’atur juvenil, a nivell espanyol la taxa arriba al
48’6% i a Catalunya el 47’9%, mentre que la mitjana de la Unió Europea és
del 21%, menys de la meitat.
Aquest conjunt de dades posen de manifest que tant a Catalunya com a
l’Estat espanyol la crisi econòmica dóna com a resultat més atur que en cap
altre dels països d ela UE i que, per tant, cal una reforma que ajusti la
política laboral espanyola al model europeu.
Cal fer una reforma laboral que apropi el marc laboral espanyol al marc
europeu, amb l’objectiu de facilitar la contractació i la recol.locació de
persones aturades.
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La reforma aprovada recentment pel Govern espanyol va en aquesta línia,
però creiem que hi ha aspectes a millorar a través del diàleg social i del
debat parlamentari.
Si bé la reforma del govern espanyol incrementa notablement la flexibilitat
del mercat laboral, un dels aspectes on caldrà introduir millores és en
l’àmbit de la seguretat, per tal de permetre que aquelles persones que
perden la feina puguin trobar-se una altra en un període molt més breu de
temps.
En aquest sentit, caldrà incrementar sensiblement els recursos destinats a
les polítiques de recol.locació de persones que hagin perdut el seu lloc de
treball, ja sigui amb polítiques de formació més eficients que les actuals o
amb programes individualitzats de reocupació.
Un altre dels aspectes que caldrà reforçar, és el de la integració laboral de
persones discapacitades a través del compliment dels compromisos
existents amb els centres especials de treball.
La reforma laboral no donarà resultats immediats, i és per això que cal
complementar-la amb un Pla de Xoc per a l’Ocupació, que permeti crear
llocs de treball a curt termini principalment entre els joves i els aturats de
llarga durada.
Creuen que alguna reforma laboral és necessària, si bé la que es presenta
te mancances i és millorable. La seva primera opció, donat la posició del seu
partit a Madrid, era l’abstenció, però tenint en compte el redactat dels 4
punts de la moció en els que estan bàsicament d’acord, votaran a favor.
Finalitza les intervencions el Sr. Rodríguez, dient que com veiem el PP s’ha
quedat sol defensant aquesta reforma, com també el model de país.
Els sindicats de classe, varen fer vaga general el 29 de setembre, i des de
demà mateix nosaltres estarem junt amb els treballadors al carrer,
explicant el que significa aquesta reforma.
Com ja ha dit, els seus eixos són baixar els salaris i disminuir
social, així com una fiscalitat escassa i regressiva. Nosaltres
qualsevol agressió a la classe treballadora, potser no tenim
Parlament, però tenim la raó de la classe treballadora,
treballadora que és exemplar.

la protecció
combatrem
els vots al
una classe

Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 2 vots en contra dels regidors del
PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les
seves causes en la fallida del sistema financer. Una de les
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conseqüències més dures que té aquesta gravíssima situació que
travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que ja ha
arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques
contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc
Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant
greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la
sanitat públiques, així com la reducció radical de la despesa social
que dóna cobertura, principalment, a la població més humil i a
aquells que han perdut la seva feina, està ampliant l’escletxa social,
amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis
públics i pressió sobre les condicions de treball en el si de les
empreses, el Govern central ha aprovat per decret la reforma laboral
més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una reforma
que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions
laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a
la reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de
l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma
que permet a les empreses impulsar expedients de regulació
d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins
ara. La reforma, bonifica els empresaris per la contractació de
treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el
lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la qual
cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la
negociació collectiva, collocant el conveni d’empresa com a principal
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant
en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de
les empreses petites i mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les
mesures que s’han pres introdueixen encara més incertesa en
l’economia precaritzant al límit les relacions laborals. De res ha servit
el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment
ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació
que en temps de recessió econòmica cal estimular la demanda
interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu
dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les
famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes
dels nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de
cobertura social d’aquelles persones que més pateixen la crisi
econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les aspiracions
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fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern central
que:
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació
de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de
2012.
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de
negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la
reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable
i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de
treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el
nostre model competitiu.
3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de
drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la
població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per
desocupació.
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits
després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el
Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de
finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat
econòmica de les administracions catalanes.
Essent les 22:57 hores, per part de l’Alcaldia-Presidència, es fa un descans,
reprenent-se el Plenari a les 23:14 hores.
11.- APROVACIÓ INICIAL DEL
CIUTADÀ A LLORET DE MAR.

REGLAMENT

DEL

SÍNDIC

DEL

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg, el qual
dóna lectura íntegra a la proposta.
Intervé el Sr. Rodríguez dient que ja a l’any 2008 va haver un primer intent
per part dels grups municipals de PPC i ICV-EUIA de crear aquesta figura
del Síndic del Ciutadà.
Es congratula que tant CIU com PPC hagin superat les reticències que varen
mostrar en aquella ocasió, i confia que avui aquesta proposta s’aprovi per
unanimitat.
Un altre pas serà l’elecció del síndic en el seu moment, i creu que ja hem de
començar a treballar per intentar que aquest nomenament sigui per
unanimitat de tots els grups.
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que celebren la iniciativa presa
per el Grup d’ ERC i CiU, en el sentit de donar compliment a un dels punts
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del programa electoral del Partit Popular, en la creació del Síndic de Ciutadà
a Lloret, una figura que ha de ser el nexe negociador en els conflictes que
puguin sorgir entre l’administració i els ciutadans.
Continua dient que hem de ser valents i que, així mateix, hem de ser
curosos alhora d’escollir la persona que desenvolupi aquest càrrec.
Seguidament intervé el Sr. Bernat, tot dient que el PSC l’any 2008 ja va
portar la proposta del reglament del síndic del ciutadà, en aquella ocasió per
això no es va aprovar pels vots en contra de CiU i PP. Llavors CIU dubtava
dels avantatges que el síndic aportaria per al ciutadà de Lloret, en relació
amb els serveis que ja es donen per part del Síndic de Greuges de
Catalunya.
Pel PSC l’avantatge sempre ha estat obvia, començant per la proximitat de
tenir una figura prèvia al síndic de greuges i poder solucionar les qüestions
abans de dirigir-se a instàncies superiors. El PP per la seva banda va dir que
la figura del síndic responia a un defensor d’abusos de l’administració, quan
des del PSC aquesta figura s’entén de defensa i contesta de les queixes que
puguin formular els ciutadans, i no els abusos.
L’altra qüestió que va fer tirar enrere l’any 2008 la proposta socialista era
relativa al cost econòmic de creació d’aquesta figura (mitjans materials i
personals, oficina, etc.). Aquest dubte ja queda solucionat dins del propi
reglament que es presenta avui, on pel que fa a la remuneració es decidirà
per acord del Ple en el moment de creació de la pròpia figura del Síndic de
Lloret.
De qualsevol manera, ens alegrem que avui (2012) es torni a portar per
part de l’equip de govern i s’aprovi amb els vots a favor d’aquells que fa 4
anys no ho veien clar, “más vale tarde que nunca”. La figura del síndic del
ciutadà , com ja els dèiem, és un exemple de claredat, i de voluntat per
part de l’administració d’apropar i facilitar a la ciutadania les eines per
resoldre aquells problemes o dubtes que tinguin vers la mateixa.
Per tant només resta felicitar-nos perquè aquest cop sí, tant CiU com el PP,
votin a favor. Confien que s’aprovi per unanimitat i que en el seu dia hagi
consens sobre la persona escollida.
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que aquesta és una proposta que
tots els grups, en especial els que estem a l’oposició i treballem per a la
transparència real de l’administració, creiem que és de vital importància.
La figura del Síndic del Ciutadà ve donada per aquella entitat que fa de
mediadora i com a pas previ a estaments superiors a l’hora de qualsevol
problemàtica amb l’ajuntament. És a dir, vindria a ser aquella persona que
defensa els interessos de la ciutadania davant d’aquelles actuacions o
actituds de l’equip de govern o l’administració local en general.
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Com tothom bé sabrà, nosaltres que som qui hem patit més les fuetades
d’aquest equip de govern els darrers anys i amb l’anterior alcalde, estem
encantats d’aquesta iniciativa.
El que ja no tenim tant clar és l’olor a ranci i recremat que fan alguns
d’aquests articles i la negativa a la inclusió d’algunes esmenes.
I ho diem perquè ens sorprèn per qui ve donada la proposta, el Sr. Orobitg
amb el recolzament de l’equip de govern.
Curiosament fins fa mesos, quan se’ns va informar d’aquesta voluntat, se’ns
proposava per sorpresa nostra un possible candidat a on semblava que hi
havia unanimitat per part de tots els grups, a exempció de CIU que no
semblava decidir-se. Ara aquesta unanimitat sembla que s’està veient
truncada per la inclusió d’algun altre candidat que sembla tenir més
números per a l’equip de govern (potser perquè ja va formar part de l’equip
de govern de CIU en anteriors legislatures), i així qui sap si el bon rollo
podria parar més els cops dels ciutadans contra alguns actes lletjos de
l’administració com el ni tant sols respondre a les seves instancies i
peticions.
I tot i que aquí no estem tracten el tema del candidat, si que estem tractant
les condicions en que ha de ser escollit i a les quals se’ns han negat totes
les nostres esmenes per a una elecció més imparcial, que en definitiva el
candidat el que ha de ser és imparcial.
Com ja hem dit, som partidaris del síndic del ciutadà i per això hi votarem
favorablement, però no sense abans expressar que hi ha alguna cosa i
algunes actuacions prèvies en el tema que ens desconcerten i que desitgem
no siguin més que imaginacions nostres.
A més, després de comprovar com el mateix grup de CIU a Olot ha votat fa
un parell de dies en contra d’un síndic com aquest, que en definitiva te com
a finalitat, entre d’altres, evitar la dictotarialitat d’alguns equips de govern
front els seus ciutadans, si s’aprova a Lloret ja serà un petit gran pas
endavant.
Pren la paraula, a continuació, la Sra. Olivé dient al Sr. Fuertes que no vegi
fantasmes, ja que no n’hi ha.
Aquest avui és un primer pas i és dotar-nos d’una eina més posada al servei
dels ciutadans. Tots estem al servei dels nostres ciutadans, i avui el que
regulem és solament el seu funcionament. No estem parlant de la persona
que ostenti aquest càrrec.
Contesta el Sr. Orobitg que realment agraeix als altres partits, que o bé ja
ho havien presentat o bé el porten en el seu programa, com el PPC.
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Per la seva part, va ser un dels punts que formaven part del pacte de
govern amb CIU, i és per això que s’ha presentat la proposta.
Com ja s’ha dit, no és el moment de parlar de noms, i de totes maneres, es
mostra optimista perquè també hagi acord en el seu moment sobre la
persona, bé per unanimitat o amb el major consens possible.
En definitiva, es tracta d’aprovar inicialment una eina fonamentalment
democràtica, i que servirà per donar més transparència a la nostra
administració.
Torna a intervenir el Sr. Rodríguez, dient que aquesta figura és encara més
necessari per millorar la relació de l’administració amb els ciutadans, donat
que els regidors de barri no han funcionat, bé per la figura o bé perquè els
regidors que porten aquesta feina no l’han fet bé. Creu que és una figura
que ha fracassat i, per tant, se l’haurien de replantejar.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Enric Martínez, dient que en el 2008 eren uns
altres els regidors del PPC, però que ells ho portaven en el seu programa
electoral. Nosaltres sabem aprendre dels errors.
De nou, intervé la Sra. Olivé dient al Sr. Rodríguez que no creu que les
regidories de barri hagin fracassat, tot al contrari, permeten un millor
coneixement dels problemes i de les necessitats dels barris, i una millor
relació entre els diferents interlocutors. Per tant, si bé tot és millorable,
entén que és una figura positiva.
Avui amb aquest reglament del Síndic del Ciutadà, ens estem dotant d’una
eina de treball que també pot ser molt important.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que han fet costat a la
proposta que els va presentar el Sr. Orobitg, perquè les circumstàncies
canvien amb el temps.
Avui hem aprovat dues ordenances, que tenien gairebé 30 anys. Lloret ha
duplicat la seva població i tenim una taxa d’immigració molt alta. Totes
aquestes noves circumstàncies fan que sigui bona i viable aquesta nova
eina de la que avui ens dotem, i més quan, donada la situació econòmica
actual, hi ha molts problemes derivats de les relacions interadministratives.
Entenen que és una figura vàlida i positiva, per això li han fet costat.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Vist que des de l’equip de govern municipal es considera convenient
establir la figura del Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar, com una
eina al servei dels mateixos.
Vist que amb la creació d’aquesta figura es pretén, no solament vetlla
pels drets dels ciutadans, sinó la millora del servei de l’Ajuntament
vers els mateixos.
Vist que es considera un pas previ imprescindible l’aprovació d’un
reglament que ho reguli.
Atès, el que determina la Llei 21/2002, de 5 de juliol, que modifica la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i conseqüentment el que
estableixen els articles 48 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 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, en relació al
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SÍNDIC DEL
CIUTADÀ A LLORET DE MAR.
SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de les
esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que
considerin adients.
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
al.legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació.
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12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PERQUÈ EL
PLE MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL SEU RECOLZAMENT ALS AFECTATS
PER LA CONTRACTACIÓ DE PARTICIPACIONS PREFERENTS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg el qual dóna lectura
íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Rodríguez dient que aquest és un de tants casos d’abusos de
la banca en aquest país. Abusos legals. Com ho són també els
desnonaments o el cobrament de comissions desorbitades per
manteniment.
En els últims anys, tots els diferents governs han governat pels bancs. I en
tots els governs dels últims 30 anys, han hagut ministres banquers.
Els bancs no sols tenen el poder econòmic, sinó que també tenen un fort
poder polític a Espanya, i últimament també a tot Europa.
El Banc d’Espanya ha fracassat en la seva tasca de supervisió, i recorda que
l’actual responsable va ser secretari d’economia en un govern socialista.
Això si, fa molts anys, tants que el Sr. Bernat encara havia d’anar en
bolquers.
Com sempre, quan hi ha benefici són d’ells, i quan hi ha pèrdues són dels
clients. Estem, doncs, en el govern dels bancs amb la seva avarícia. En
definitiva, vol dir als afectats de Lloret que ells posen a la seva disposició
els seus grups parlamentaris al Parlament i al Congrés per defensar els seus
interessos.
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que aquesta moció forma
part de l’estratègia partidista del partit que la presenta, i donat que es
tracta d’un tema supramunicipal, tal i com ja ha dit abans que faria en
aquests temes, no entrarem en el debat i s’abstindran.
Pren la paraula, a continuació, la Sra. Pascual contestant al Sr. Rodríguez
que si en Joan anava amb bolques, ella encara no havia nascut.
El PSC de Lloret subscrivim des de la primera fins a la última
paraula d'aquesta declaració. Sr. Orobitg, és impecable tant en la part
expositiva com en la dispositiva, i aquesta declaració està en la mateixa
línia que nosaltres plantegem. Per tant, votarem a favor.
Tot seguit, intervé el Sr. Barbero dient que des del Millor volem expressar el
nostre suport a totes les persones, famílies i associacions d'afectats per la
contractació d'aquest tipus de participacions preferents.
Al nostre parer és un engany més, realitzat per bancs, govern i les seves
institucions (Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors, etc.).
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I fins i tot amb el consentiment de moltes associacions de consumidors que
han mirat cap a altre costat.
Es tracta d'operacions complexes a l'abast exclusiu d'especialistes financers
que no van voler o no van saber transmetre als seus clients els riscos que
assumien, confiant incondicionalment en les condicions contractuals que van
signar per ignorància i bona fe.
El mateix ha passat amb la concessió irresponsable d'hipoteques per les
institucions, sabent que els contractants podrien tenir serioses dificultats
per a la liquidació de les mateixes.
Aquest és un més dels problemes que ens ha portat a tots, a aquesta greu
crisi financera i de valors, i que molts dels que la van provocar ara viuen a
esquenes del món amb les seves butxaques plenes de diners a costa dels
ciutadans de a peu, que l'únic que buscaven era poder tenir un habitatge
digne. Els avals que va donar el Banc d'Espanya als bancs només han servit
perquè molts dels seus irresponsables directius augmentessin els seus sous,
en molts casos en un 30%.
Creiem que el govern hauria de sortir en defensa de tots els afectats i
prendre contundents mesures cap els responsables d'aquesta greu estafa.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Frigola, dient que donat que tant la
Comissió Nacional de Valors com el Banc d’Espanya han reconegut l’abús,
entenen que la moció està justificada. Per tant, el seu vot serà favorable.
Volen dir, i no com a contraposició a la moció, que fa poc s’ha fet a la Casa
de la Cultura una exposició sobre consum, i entén que la gent –en generalno està ben informada sobre temes de consum, i s’ha d’estar molt atents.
Contesta el Sr. Orobitg que, evidentment, queda clar que la gent hauria de
tenir en compte que quan més beneficis s’ofereixin hi ha més risc, però són
les entitats financeres les que han portat a terme aquestes vendes.
Es evident que han jugat amb l’avarícia, com és el cas també del joc de
tril.lers, però això ho han fet sobretot amb gent gran que han posat tots els
seus estalvis i que ara no poden gaudir d’ells.
No està d’acord amb el que ha dit el Sr. Enric Martínez, que siguin temes
supramunicipals, ja que d’aquest tema s’està parlant contínuament i creu
que s’han de posar en solfa en els Plens municipals, perquè és important
que surtin a la llum.
En un diari es parlava que hi ha 30.000 gironins afectats per aquestes
participacions preferents, que no deixen de ser productes tòxics,
financerament parlant.
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És clar que juguen amb l’avarícia, però creu que la nostra responsabilitat és
fer el que calgui, perquè es pugui desbloquejar aquesta situació i perquè la
gent pugui disposar d’aquests diners, no solament perquè ells ho necessitin,
sinó perquè en aquests moments de crisi segurament ajudaran també a la
família i, en definitiva, a la cohesió social.
Novament, intervé el Sr. Rodríguez reclamant a la regidoria de comerç que
dintre les seves possibilitats, ajudi a les persones que tinguin aquest
problema, donat que es tracta d’un tema molt complicat.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Enric Martínez, dient que ells ja estan d’acord
que s’ajudi a la gent, però el que han dit és que pensen que el que avui
aprovaran no servirà de res.
Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 2 abstencions dels regidors del
PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès el perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes –
700.000 al conjunt de l’Estat - afectades per la compra de
participacions preferents en condicions irregulars, la insuficient acció
supervisora i reguladora dels organismes competents per tal d’evitar
o corregir aquests perjudicis i les mobilitzacions dels afectats i els
collectius d’usuaris d’entitats financeres, es fan necessàries totes les
mesures de recolzament possibles per reclamar una acció correctora
molt més decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s’han collocat més prop de 26.000 milions d’euros en
participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d’entitats
financeres. Fins al 2007, molts dels contractes de participacions
preferents es van realitzar sense documentació i amb menor
informació, i a partir del 2007 s’han detectat molts incompliments de
les obligacions d’informació i protecció del consumidor previstos a la
Directiva MiFID. En molts casos, es van convertir contractes de
dipòsits a termini a participacions preferents.
Les participacions preferents són valors emesos per societats que no
permeten participació en el capital ni dret a vot, tenen caràcter
perpetu i la seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida.
Són valors que no cotitzen en borsa, i tenen una liquidesa difícil.
Tenen un alt risc de pèrdues, una rendibilitat generalment fixa en un
primer període i variable posteriorment, vinculada a beneficis
distribuïbles.
Els perjudicis s’han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel
que fa a:
I. La seva contractació i comercialització
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S’han detectat molts casos en què no es va informar de les
característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o
nulla liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van contractar
moltes participacions preferents sota l’aparença de dipòsit, però amb
una rendibilitat superior. És un producte altament complex que la
mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera
d’alt risc no apropiat per al mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió
Un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats, molts
s’han trobat que el caràcter perpetu del producte - del qual no van
ser avisats - impedeix la liquiditat del mateix, a no ser que es
traspassi en un mercat secundari on el principal comprador - i
pràcticament l’únic - és l’entitat emissora, amb la conseqüència que
és qui marca el preu de venda, molt per sota de l’inicial.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les
entitats financeres als afectats, considerant que la denúncia
realitzada per les associacions d’usuaris als organismes supervisors
ha aconseguit que la CNMV i el propi Banc d’Espanya reconegui l’abús
i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però no accions
correctores suficientment contundents, evidenciant la indefensió i i
desinformació de bona part dels afectats,
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Primer. Manifestar i denunciar l’abús en el que han incorregut les
entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.
Segon. Comunicar als organismes reguladors - Banc d’Espanya i
Comissió Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d’impulsar una
campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres
per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats,
dels seus drets i dels seus deures.
Tercer. Manifestar la necessitat que els organismes reguladors
intervinguin per assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats.
Una restitució que hauria de garantir, a través de les vies legals i
financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin
estat invertits en productes que no hagin garantit una informació
adequada sobre les seves característiques a l’hora de la seva
contractació i comercialització.
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Quart. Donar suport a totes les actuacions de les associacions
d’usuaris d’entitats financeres en la informació i defensa dels afectats
i la denúncia de les irregularitats comeses en la fase de contractació i
comercialització d’aquests productes.
Cinquè. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries
encaminades tant a la denúncia i divulgació
d’aquestes males
pràctiques anteriorment mencionades, com a la defensa i demanda
de restitució dels drets dels seus afectats.
14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PPC, PER A LA
REDACCIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA DE REGULACIÓ DEL SERVEI DE
TAXI A LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, el
qual dóna lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Portela, dient que el taxi suposa un gremi important i de
contacte directe en la majoria dels casos amb els nostres turistes i visitants.
Els anys avancen i amb els anys les característiques i els condicionants
externs fan que haguem d’actualitzar i adequar les ordenances i reglaments
varis. Fa una estona ho hem fet amb les ordenances de civisme i de via
Publica i així també trobem adient fer-ho amb el sector del taxi.
Cal aquesta actualització, així com establir com a prioritat el consell del Taxi
a Lloret establint algunes de les característiques que el nostre grup ja va
avançar en la comissió informativa i que desitgem es considerin a l’hora de
la redacció inicial de la mateixa com els seus components i la periodicitat de
trobada.
Però també volem exposar la preocupació que ens ha fet arribar el sector en
vers els serveis de taxi pirates o clandestins en especial el que fan
referència al trasllat cap a clubs d’esbarjo nocturn i que desitgem que el
regidor pertinent que deu estar al cas prengui les mesures pertinents contra
aquestes irregularitats.
Pren la paraula el Sr. Riera, dient que des de l’any 2004 que es va aprovar
l’ordenança, existeix el servei de mobilitat que ha fet molt més fluida la
relació amb els diferents afectats per ella, així com el coneixement de la
realitat.
Això ha fet també que per part dels tècnics i dels polítics, coneguem millor
la problemàtica de la vialitat de Lloret. Ja està d’acord amb els dos punts
que conformen la part dispositiva de la moció, havent col.laborat en la
redacció del segon. Felicita al Sr. Enric Martínez per la iniciativa.
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Contesta el Sr. Enric Martínez que agraeix la predisposició per part de tots
els grups, que creuen que la figura del consell serà una eina més per
facilitar la comunicació amb el gremi i també per millorar-la. I en aquest
tema també l’Ajuntament de Lloret serà pioner.
Intervé la Sra. Pascual dient que seria bo tenir representació dels grups
municipals a l’oposició, o de no poder ser, tenir el compromís de passar
còpies de totes les actes del consell rector als grups municipals.
Finalitza les intervencions el Sr. Riera, que donat que tot és millorable, és
bo que es revisi aquesta ordenança, en la que tots està segur que
col.laboraran.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Un cop revisada la ordenança que actualment regula el servei de Taxi
a Lloret de Mar i constatant que aquesta esta obsoleta, ja que esta
datada a 20 de Juliol de 2004, passant per modificacions puntuals,
creiem que es del tot necessari adequar-la a les noves realitats del
Taxi a Lloret.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Primer iniciar la redacció de la nova ordenança de regulació del servei
del Taxi a Lloret, consensuada amb els industrials taxistes.
Segon: L’Ajuntament de Lloret de Mar crearà la figura del Consell
Lloretenc del Taxi com a òrgan de consulta i assessorament pel que
fa als serveis de taxi a Lloret de Mar, d’acord amb el que estableixen
els articles 33, 34 i 35 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PPC, PER
COL.LOCAR UNA MARQUESINA A LA PARADA DE TRANSPORT URBÀ
DE LA URB. MAS ROMEU.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que és
la segona vegada que presenten aquesta moció, doncs en l’anterior no va
entrar perquè no es va votar la urgència. Per això, aquesta vegada l’ha
presentat en temps.
Ja sap que és més un prec que una moció, però donat que es va contestar
negativament el prec en el seu moment, és pel que avui ho presenten com
a moció.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció, que literalment diu:
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Assabentats de la reivindicació per part dels veïns de l’ urbanització
Mas Romeu, en el sentit de disposar d’una marquesina a la parada
del transport urbà, donat que es utilitzat majoritàriament en horari
escolar i per els mes grans desplaçar-se a les seves activitats
quotidianes. I amb el conseqüent agarbi comparatiu amb altres
urbanitzacions de la vila que disposen de la mateixa.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Que en la major brevetat possible es procedeixi a la installació d’una
marquesina per la parada del transport urbà a la urbanització Mas
Romeu.
Continua dient que el motiu de la moció és que el 25 de març de 2006 es va
fer aquesta mateixa petició per la urbanització, i el 30 de març se’ls va
contestar negativament. Es per això que, donat els anys transcorreguts
sense que s’hagi portat a terme, avui reiteren aquesta petició.
Intervé el Sr. Cortés dient que aquesta és una petició que es fa per
proximitat a un sector del poble que ve demanant aquest equipament.
Volen que els seus fills no es mullin quan el temps és inclement i que se’ls
tracti igual que altres llocs que s’han posat aquestes marquesines.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg, constatant, com ja ha dit el Sr.
Enric Martínez, que no es tracta d’una moció sinó d’un prec, i entén que no
han de seguir per aquest camí. Per tant, discrepa de la moció.
El Sr. Cortés ha dit que es demana perquè els nens d’aquesta urbanització
no es mullin. Ell no vol que es mulli cap nen, però on està la partida
pressupostària per fer-ho?. Com estan les altres parades d’autobusos?.
En un moment econòmicament tant difícil com el que tenim, entén que no
es pot modificar els pressupostos perquè qualsevol ho demani, i està segur
que el regidor farà tot el possible dintre les limitacions econòmiques per
posar marquesines en aquesta parada i en altres. Però creu que aquesta
petició no està justificada per les raons esmentades.
Intervé, tot seguit, el Sr. Rodríguez, dient que ells votaran a favor, però que
demanaria a l’equip de govern i al regidor responsable, que faci un estudi –
en el més breu espai de temps possible- perquè se sàpiga el nombre de
marquesines que s’haurien de col.locar i on. Perquè queda clar que no
solament falten en aquest indret, sinó en altres, i llavors es pressuposti.

75

Aquest estudi seria molt important per cobrir les necessitats en aquest
tema, però sense oblidar la difícil situació econòmica en què ens trobem els
municipis.
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Pascual dient que, com ha dit Sr.
Martínez, això no és una moció sinó un prec.
La nostra votació és NO perquè entenem que de la mateixa manera que els
veïns reclamen aquesta marquesina a mas Romeu, potser d’altres punts de
Lloret de Mar o urbanitzacions també ho necessitin, i sense un informe
tècnic de les necessitats de marquesina en aquest punt, el PSC no pot
decidir si aquesta és prioritària davant d’altres.
Sense aquest informe pertinent, nosaltres no som tècnics, per tant, no
podem decidir si ha d’anar o no una marquesina en aquesta ubicació.
Si els serveis tècnics consideren que hi ha d’anar una marquesina, doncs ja
faran l’informe, o ja la posaran.
Creiem que el Ple de l’Ajuntament no ha de decidir aquestes coses perquè
ja hi ha uns tècnics que s’encarreguen d’això, sobretot sense abans haver
vist cap informe favorable o desfavorable. Tornem a puntualitzar que per
nosaltres això és un prec i no una moció.
Aclarim, que estem d’acord amb que es doni resposta a les necessitats de la
ciutadania però amb ordre, perquè si hem de portar a ple cada demanda del
ciutadà, no podrem fer la nostra feina. El PSC entenem que hi ha uns
tècnics responsables que s’ocupen d’això. Agraïm que el PP ho faci saber
però repeteixo que és un prec i no una moció. Perquè escolti Sr. Martínez,
sinó estem segurs que tots els d’aquí, ho arreglaríem tot, però el pressupost
és el que és i hem de prioritzar i sense un informe vostè entendrà que no
podem decidir el que és prioritari.
Intervé, a continuació, el Sr. Romerales dient que aquesta és una
reivindicació que els veïns de la zona porten temps reclamant. I donat el
gran nombre de residents a la zona, recolzem la present moció proposant
en aquest acte que sigui ampliable a diferents indrets de la vila que es
pogués detectar la mateixa mancança.
Només volíem deixar constància com de malament i en perjudici dels
ciutadans en fan les coses els darrers anys.
Un cop dit això, reiterar el nostre recolzament a la collocació d’aquesta
marquesina.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Riera, dient que històricament l’any
2004 solament havia una marquesina, en l’inici del Rieral.

76

Posteriorment, quan es va aprovar el concurs de publicitat al carrer,
l’empresa adjudicatària es va comprometre a posar 7 marquesines més en
les parades de més afluència d’usuaris. Posteriorment, s’han afegit 3 més,
però a Lloret hi ha més de 30 parades d’autobusos.
Hi ha un estudi tècnic actualitzat de les parades i de la seva utilització. Així,
en aquesta parada en concret, l’any passat va ser utilitzada per 107
persones.
La voluntat política és posar més marquesines, però cadascuna d’elles té un
cost d’entre 5.000 i 6.000 euros. Per tant, hem de ser curosos en dedicar-li
uns recursos que hauríem de treure d’altres llocs.
Li sembla molt correcte el que els serveis tècnics s’encarreguin de fer un
estudi i proposin les prioritats per posar marquesines en els propers anys.
Perquè en aquest moment hi ha alguna parada molt concorreguda (en
concret una del passeig) que no té marquesina.
No té dubte que els veïns de Mas Romeu s’ho mereixen, però, com ja ha
dit, tenim moltes altres i degut al tema econòmic, no podem fer res més.
Contesta el Sr. Enric Martínez, que creu que hi ha molts llocs per treure
aquests diners. Ja està d’acord que hi ha molts altres llocs que necessiten
marquesina, però els veïns de Mas Romeu ja se’ls va dir que no l’any 2006,
és a dir, porten molts anys reclamant-la.
Entenen que el posar-la o no és pura voluntat política, i si bé, com ja ha dit
abans, entenen que és més un prec, donat que no se’ls va fer cas, és
perquè han presentat la moció, almenys perquè se’ls escolti.
De nou, pren la paraula el Sr. Cortés dient que haurien de centrar el fons
d’aquesta petició, i és resoldre una petició ciutadana que fa 5 anys que es
ve reclamant.
Entén que donat el volum de despeses d’aquest ajuntament, el cost
d’aquesta és assumible, i més quan es tracta de protegir a uns nois que
agafen l’autobús per anar a educar-se i, per tant, entén que la reclamació
és justa.
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que no pot estar d’acord en que s’hagi
de complir totes les peticions ciutadanes sense prioritzar. Creu que
segurament haurà casos més prioritaris, com ja ha dit el Sr. Riera.
Els que tenim el deure de governar hem de fer-ho amb racionalitat. Amb
això no vol dir que els veïns de Mas Romeu no tinguin raó, però si que no es
pot fer ara i que es farà quan es pugui. Hem d’actuar amb responsabilitat i
decidir en conseqüència amb les nostres possibilitats.
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes dient que és una incoherència
dir que no es pot posar una marquesina, perquè té un cost de 5.000 €,
quan en aquest mateix Ple avui hem aprovat 500 factures per valor de més
de 400.000 € sense cap partida.
Això són les coses que a ells els preocupen, o que s’hagin trobat 9.500 €
per les llums del mercat municipal. Si no volen fer-ho, que ho diguin. Ja
està d’acord en que és més un prec que una moció, però porten 6 anys i en
aquest temps no han volgut posar cap partida pressupostària.
No s’escudin en el cost, si volen posar-la ja trobaran partida, com ja ha
demostrat que han fet en altres ocasions. Com ja ha dit el Sr. Enric
Martínez, aquesta moció ja es va voler presentar en el Ple anterior, i no es
va voler acceptar. D’haver-ho fet, potser ja s’hauria posat en el pressupost.
Intervé novament el Sr. Riera que evidentment, el tema els preocupa, i és
per això que s’ha parlat i es va contestar la petició en el seu dia.
La seva voluntat és poder posar 30 marquesines, però malauradament no
tenim la capacitat econòmica. Tenim una capacitat limitada, i com ja ha dit
abans, s’anirà fent a mida que es pugui en base a un estudi tècnic sobre
prioritats.
Quan fem els pressupostos, les peticions dels diferents regidors de l’equip
de govern triplica les possibilitats del pressupost i, per tant, s’ha de
prioritzar. Per això entenen que dir una altra cosa és fer demagògia, i el que
nosaltres fem és actuar amb coherència.
Contesta de nou el Sr. Enric Martínez, dient que des de l’any 2006 s’han
aprovat 6 pressupostos, sense que s’hagi posat una partida per aquesta
marquesina.
Pregunta que de on traurà els diners. Doncs miri, últimament han aprovat la
remodelació de la plaça Germans Maristes. Es gasten 70.000 € en bancs
que no saben quanta gent els utilitzarà.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que lamentablement falta
més d’una marquesina. Al Sr. Enric Martínez li han vingut uns ciutadans, a
ell li han vingut molts altres, i creu que no podem actuar fent cas al primer
que es queixa.
Per això entén que, tal i com s’ha dit, és molt necessari fer un estudi i tenir
en compte el nombre d’usuaris de cada parada. I en funció d’això i del
criteri tècnic, i de donar la màxima cobertura al major nombre de ciutadans,
decidir. Per això, no poden votar a favor.
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Sense més deliberació, i per 11 vots en contra dels regidors de CIU, PSC-PM
i ERC, i 10 vots favorables dels regidors del MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament –per majoria- rebutja la moció presentada.
16.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL MILLOR,
PPC i ICV-EUIA, EN RELACIÓ A LES MOSTRES COMERCIALS A
LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Fuertes, el qual
dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Orobitg, dient que aquesta moció és recurrent, doncs ja es va
discutir en aquest plenari no fa gaires mesos. En aquell moment, es va
retirar i es va aprovar una esmena a la totalitat, que va obtenir els vots de
l’equip de govern i del PPC. Avui, aquest últim, ha canviat d’opinió.
En la meva condició de regidor de comerç, estic al corrent de la petició de
l’Associació de Comerciants de Lloret, si bé no queda clar quina mena de
mostres comercials s’està demanant. Solament penjats o també sobre el
terra?. I quan parlem del mobiliari utilitzat, quina és la proposta?.
Tal i com ja ha dit, estan treballant en un esborrany (que per tant no es pot
fer públic en la seva integritat). També recorda que en el seu dia el seu
grup es va abstenir, perquè es va considerar que no havia hagut un procés
de participació prou ampli.
Però també ha de dir que no està d’acord en el que s’ha dit a la moció, de
què la no existència de mostres comercials sigui la causa de la regressió del
comerç en el nucli antic de Lloret, i això ho diu en coneixement de causa.
En el que porta de regidor, ja ha tingut tres reunions amb els regidors de
promoció econòmica de la província de Girona (19 poblacions). En tots el
fenomen de regressió comercial en els cascs antics es repeteixen, i cap
d’ells han tingut mostres comercials.
Pot entendre que en aquells carrers perpendiculars als principals, s’hagi de
fer alguna cosa, algun esquer per a la seva dinamització. També és
conscient de l’aritmètica actual en aquesta sala.
Es per això que en aquest sentit, tenen un esborrany en el que, i com a
condició per a una possible autorització, s’estableixen com a criteris a
complir els següents:
-

-

El peticionari ha d’estar al corrent de pagament de taxes i impostos
municipals relatius a l’establiment o local per al que formula la
petició.
També ha d’abonar les taxes corresponents i determinades per les
ordenances fiscals.
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-

-

-

-

L’edifici on s’ubica l’establiment, i en especial les façanes, hauran de
mantenir un perfecte estat de conservació. A tal efecte, caldrà el visti-plau dels serveis tècnics municipals.
Caldrà l’autorització de la comunitat de propietaris de l’edifici en el
supòsit de que el mateix es trobi dividit en propietat horitzontal.
Tots els elements hauran de ser muntats i desmuntats cada dia, de
manera que a l’hora del tancament de l’activitat no siguin presents
sobre el vol de la via pública.
Els elements d’exposició han de presentar un estat de conservació i
neteja òptims en tot moment.
L’autorització de l’espai públic, haurà de venir condicionat al permís
per part del comerciants autoritzat de no comercialitzar els següents
productes: megàfons, punters làser, samarretes, tovalloles i demés
productes, en tant en quant malmetin la imatge de la destinació
turística, en especial la de Lloret de Mar.
També un règim sancionador estricte i dur.

No avançaré més, però el que no volem clarament és això (mostra una
fotografia) que li ha passat l’Associació de Comerciants, on es veu unes
reixes aplacades sobre la façana.
En definitiva, cal dinamització però s’ha de veure quina i com, i tenir en
compte no sols els comerciants, sinó també què és el que volen la resta de
ciutadans de Lloret.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que realment no és la primera
vegada que es presenta aquesta moció.
Ha vist elements positius en la intervenció del Sr. Orobitg. Ells ja estan
d’acord que es faci una ordenança específica de comerç on s’ordenin les
mostres comercials. Confia que malgrat sigui difícil, es pugui arribar a un
consens.
Una de les justificacions per treure les mostres, era la disbauxa en que
s’havien convertit, però una de les raons d’aquesta era que no s’imposessin
sancions, almenys en els últims temps.
Ara hi ha no una, sinó dues associacions de comerciants, i s’ha de parlar
amb totes dues. Per altra banda, al pressupost ja havia una partida
d’ingressos per mostres comercials, entenem per tant que si que existeix la
voluntat política que hi siguin. Hem d’intentar posar-nos d’acord i
consensuar aquest tema.
A continuació, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que el seu grup ha canviat
d’opinió perquè quan va passar per primera vegada la moció, l’Associació de
Comerciants no s’havia pronunciat; en canvi, ara es mostres d’acord amb
aquesta.
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Ells volen no qualsevol mostra comercial, sinó que estiguin regulades. I
estan totalment d’acord en què les presenti el regidor de comerç, i també
en que es faci una ordenança específica, i no dubtem que vostè està
treballant en la seva redacció. Tant de bo es pugui aprovar per unanimitat,
donat que el comerç és una activitat molt important per a Lloret.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Bernat dient que ells sempre han defensat
les mostres comercials ben regulades, en pro de fer un bon reglament que
estableixi com i de quina manera es poden collocar, però en qualsevol cas
aixecar la prohibició aprovada per la majoria absoluta de CiU de la passada
legislatura.
El PSC hem puntualitzat amb l’esmena presentada en comissió informativa
que el procés d’estudi i redacció s’iniciï en no més de 30 dies únicament
perquè com que amb el tema del passeig aprovat ara fa més de 7 mesos
encara estem esperant, que no ens passés el mateix. Per tant en previsió
d’avançar la resolució quan abans millor. Creiem des del PSC, i de fet ja ho
hem dit en d’altres ocasions en aquest hemicicle, que el fet d’aprovar
l’ordenació de la via pública pel que fa a les terrasses crea un greuge
comparatiu a aquells comerços que queden amagats darrera.
Per tant demanem la màxima celeritat per trobar quan abans millor i amb
un consens majoritari el reglament definitiu que ordeni les mostres
comercials de Lloret de mar donant resposta a un sector, el comerç, que ja
ha expressat en nombroses ocasions el seu desacord amb la prohibició de
mostres.
Per al PSC mostres comercials no vol dir “libre albedrío”, ni desordre, ni
descontrol, ni molt menys falta de qualitat del comerç. Primer, perquè
entenem que aquells comerços que no ho vulguin, no les posaran, i segon,
perquè la dinamització comercial de Lloret de Mar no ve supeditada per si
es permeten mostres o no, sinó per la qualitat dels comerços que tenim i
que per tant es promocionen des del departament responsable.
CiU sempre ha defensat el criteri estètic en aquesta prohibició, i no hem
sentit cap altra argument. Des del PSC creiem que aquest és un argument
del tot arbitrari. L’administració no pot supeditar al criteri estètic d’algun
(que per altra banda està de pas) la decisió d’ordenació del seu comerç,
sinó que ha de basar les seves decisions en criteris professionals, i el sector
diu que les vol.
Des de la seva prohibició, ens agradaria saber què ha canviat? Els comerços
són els mateixos, bé no, alguns han hagut de tancar i d’altres
(paradoxalment aquells que preteníem parar des de l’Ajuntament) no han
fet més que augmentar.
Insistim que el fet de limitar en 30 dies l’inici de les reunions no té per altra
finalitat que posar fil a l’agulla a la regulació de quelcom que pot sens dubte
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donar una empenta econòmica al sector comerç que falta fa en els moments
actuals.
Tot seguit intervé el Sr. Valls dient que les explicacions de l’equip de govern
ja les ha donat el Sr. Orobitg. Com ell ha dit, ja s’està treballant en aquesta
ordenança específica de comerç.
En aquest tema hi ha motius subjectius i no objectius, i per tant és difícil
que estem tots d’acord. De totes maneres, donada l’aritmètica electoral,
s’està treballant en l’ordenança i ha de dir que si es van eliminar va ser per
convenciment, i no solament perquè hi hagués disbauxa.
Recorda que, quan es va parlar del POEC, aquesta era una de les
recomanacions. No hi ha dubte que el tema de les mostres comercials és
controvertit i que hi ha opinions per tots els gustos.
El que si ha de dir, és que dubten molt que es puguin fer en 30 dies, donat
que s’ha de parlar amb les associacions, han d’intervenir els tècnics, en fi,
creu que serà difícil d’aconseguir. Ells ho acceptaran per raons aritmètiques,
però han de dir que no estan d’acord amb la moció.
Contesta el Sr. Fuertes dient que Vic i Girona no tenen mostres comercials,
però el 95% dels pobles turístics si.
Ja estan d’acord en un règim sancionador dur. I diu que nosaltres no fem
cap proposta, jo tampoc he vist cap proposta en la moció del Sr. Orobitg
sobre participacions preferents, ni tampoc en la de la independència.
Tampoc està d’acord amb la foto que ha ensenyat el Sr. Orobitg, és a dir,
que hagin reixes. Nosaltres el que volem són unes mostres comercials ben
regulades.
Sr. Orobitg, vostè ha faltat a la veritat aquests dies, vostè va dir i
manifestar amb contundència a Nova Radio Lloret i ara en aquest plenari,
que el consistori no pot debatre el tema de les mostres comercials, ja que
existeix un contenciós el qual ha de derivar en una sentència del tema que
ens ocupa.
Però no hi ha res més lluny de la realitat del tema que ens ocupa, ja que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en concret la Secció Cinquena,
amb el número 19/2009 i el 22/2009, ja que en són dos (document núm. 1)
els quals la sala va decidir acumular-los en un de sol. La única cosa que
vindrà a dir és si vostès van violar els procediments d'elaboració de una
disposició de caràcter general com és l 'article 52 de l'ordenança de la via
pública de Lloret de Mar, en aquest cas concret mostres comercials
penjants, de manera que el centre de gravetat d'aquest incident és
determinar si van fer bé les coses o no, no si es poden posar mostres
comercials o no. No tenen cap vincle aquestes dues coses.
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L’equip de govern del qual vostè ara en forma part, de forma premeditada,
varen construir una norma absurda als efectes d'afavorir la implantació de
franquícies.
Han passat 3 anys sense mostres, i les franquícies com Tous també
marxen, alguna cosa és que no funciona.
L'Ajuntament hauria d'haver intentat un tràmit d'audiència amb l'associació
de comerciants i amb l'associació de bars i restaurants, en ser els òrgans
corporatius representatius de cada un dels esmentats sectors que estan
afectats directament per la nova ordenança cosa que no va fer.
Intervé, seguidament, el Sr. Cortés dient que és un poble on hi ha vocació
de crear associacions de comerciants. Va haver una al barri del Molí que
malauradament va desaparèixer. No hi ha dubte que hi ha comerços
diferenciats i és bo que apareguin noves associacions, com la del Rieral,
perquè cada zona tingui la seva representació.
Torna a prendre la paraula el Sr. Orobitg dient que al regidor de comerç se
li han fet desqualificacions gratuïtes per part de persones interessades en
que tornin les mostres comercials.
Hi ha gent que volen les mostres comercials, però també hi ha un silenci
covard d’aquells que estant en contra i no ho expressen obertament i
públicament. Es una tasca ingrata, però no es queixen, ja que ell l’ha
escollit i, per tant, l’assumeix amb responsabilitat.
Intentaran consens sobre aquest tema, però recorda que ell des del principi
va demanar de fer una ordenança específica per al comerç. Però pensa que
el termini de 30 dies és irreal i irresponsable.
No demana 6 mesos, però 1 mes no és suficient. I, Sr. Fuertes, no dic
mentides, és cert el tema de la sentència que pot arribar en qualsevol
moment, i ell personalment estaria més tranquil de saber el resultat de la
mateixa, fos quin fos.
Intervé novament el Sr. Rodríguez, dient que si el PSC està d’acord en
donar més temps d’un mes ell no s’oposarà. Ell està d’acord en els apunts
dels criteris que ha fet el Sr. Orobitg, com és el bon estat de les façanes,
perquè aquestes donen molt mala imatge.
Respecte al POEC, s’ha de dir que aquesta és una eina viva i modificable
segons siguin els interessos comercials. Per tant, hem de decidir d’acord a
com va evolucionant la situació, i als interessos dels comerciants que són,
entre altres, els que creen treball en aquest poble.

83

Pren la paraula de nou el Sr. Enric Martínez, dient que l’art. 29.2 prohibia
les mostres comercials penjants. Després, arrel d’una esmena, es va treure
l’art. 29 i es referia sols a l’art. 52.
En el tema dels 30 dies, a l’igual que el Sr. Rodríguez, deixa en mans del
PSC la seva ampliació o no.
També, torna a intervenir el Sr. Bernat dient que ens hem de posar a
treballar aviat, i que els 30 dies seria perquè hi hagués la reunió entre les
parts implicades. Creu que l’Associació de Comerciants ja te un esborrany i,
per tant, ja podria començar el diàleg. No creu que aquest tema del termini
sigui un problema.
De nou, pren la paraula el Sr. Valls dient que no és que el temps sigui un
problema, però que dubta que sigui possible que aquesta ordenança sigui
vigent per aquest estiu. Les agendes són les que són, però no dubtin que
faran tot el possible.
Com ja ha dit abans, començaran a treballar i donat que les votacions seran
les que ja es preveuen, farem el que vostès volen que fem.
Contesta novament el Sr. Fuertes, dient que el Sr. Valls es refereix
solament a un article, al de les mostres comercials. Per tant, no és tanta
feina.
Sembla que tot el que se’ls obliga a fer a l’equip de govern i no els agrada,
triga molt de fer-se en aquest ajuntament. Posa com exemple el passeig,
que ja porta gairebé un any, però quan els interessa una cosa, llavors van
ràpids i fins i tot sense partida.
El POEC, es va realitzar per aconseguir un creixement de 3.500 m2 de
superfície comercial i, en concret, un supermercat de 2.000 m2, als efectes
de donar viabilitat al centre comercial de la plaça dels Braus, ja que sense
aquesta ampliació de superfície el projecte seria inviable (a part del Sr. Valls
perdonar-li 150.000 euros en el permís d'obres a aquesta empresa invocant
un presumpte interès general que a data d'avui encara estem buscant).
Però el trobarem, Sr. Valls, l’interés, de ben segur que el trobarem algun
dia.
I després a la mateixa radio va parlar vostè, Sr. Orobitg, de deslleialtat per
haver-ho presentat abans d’una reunió de les ordenances de via publica?.
Deslleialtat diu vostè?. De on ha après aquesta paraula?. Dels seus votants i
components de la seva llista després de veure com pactava amb CIU a qui
vostè va criticar durament durant la campanya o deslleialtat a les 20
persones que van renunciar perquè vostè anés de cap de llista?.
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Deslleialtat és que presentem una moció el mes de setembre, ja farà sis
mesos, per les mostres comercials, que la retirem en el mateix plenari amb
la seva promesa de trobar una avinentesa tots plegats, que demanin a la
Associació de Comerciants que facin una assemblea per votar sobre les
mostres, i que després de que es posicionin que sí les volen, en un butlletí
de l’equip de govern del qual en forma part, intenti desacreditar a aquesta
associació al seu president, i tot perquè la votació no va ser la que vostès
volien.
Les mostres comercials ben regulades, si us plau, que tothom entengui que
no estem parlant del que era abans quan CIU era incapaç de controlar el
seu propi poble. El Millor no vol aquelles mostres comercials i aquell
descontrol, el Millor no vol 200.000 samarretes i inflables a la via publica.
I que no ens diguin que no tenen mitjans per controlar això, tenim un tècnic
de comerç que cobra més de 3.000 euros i al qual se li ha posat un ajudant
fa dos setmanes, que dos cops al mes podrien passejar-se per tots els
carrers de la vila i comprovar visualment si compleixen, i qui no compleixi
una forta sanció i a la tercera, si és necessari, la retirada de l’autorització
definitiva.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que vostè, Sr. Fuertes,
sempre desvirtua els temes i busca temes nous que l’interessen per fer el
que sempre fa.
Aquest tema de les mostres comercials,donada l’aritmètica d’aquest
consistori, serà la que hagi de ser. S’està treballant sobre el comerç, i
respecte les mostres comercials, ni tant sols tots els comerciants estan a
favor. Hem de pensar que a Lloret hi ha 900 comerços i que hi ha diferent
tipus de comerç.
Ha de dir que lamenta que aquesta moció prosperi de la forma que es farà.
Per últim, i donat el que s’ha dit, dir que el projecte del passeig ja està
enviat a la Generalitat, i que per tant estem esperant la seva autorització
per portar-lo a terme, malgrat tots saben quina és la nostra opinió.
Sense més deliberació, i per 13 vots a favor dels regidors de MILLOR, PSCPM, PPC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, i 8 vots en contra dels regidors de CIU i
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple Municipal de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia
27 d’octubre de 2008, va aprovar definitivament la modificació de
l’article 52 de l’Ordenança Municipal de la Via Pública, desestimant les
allegacions plantejades en 69 escrits presentats.
Es van introduir modificacions per que fa a la installació o collocació
de mostres comercials en els espais de “retranqueigs privats”, i
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posteriorment es van regular els usos que el planejament urbanístic
permetia, mitjançant una ordenança específica, l’ORDENANÇA
REGULADORA DELS USOS PERMESOS EN SÒL PRIVAT LLIURE
D’EDIFICACIÓ (RETRANQUEIG PRIVAT) DE LLORET DE MAR,
aprovada definitivament pel Ple de data 20/07/2009.
També, el citat article 52 en el punt 5, permet la exposició a la via
pública de flors, fruites i verdures, sempre que ocupin com a màxim
0,50 metres de la vorera o calçada a comptar des de la línia de
façana. I el punt 6 autoritza, previ informe dels serveis municipals,
l’ocupació de la vorera o calçada amb testos de plantes amb caràcter
ornamental.
Però pel que fa a les mostres comercials i les mostres comercials
“penjants”, en el punt 2 de l’article 52 de la citada Ordenança
Municipal de la Via Pública,(en el nou redactat de les noves
ordenances el trobem en l’article 29 punt 2 i que tractem o tractarem
en aquest plenari), QUEDEN PROHIBIDES A TOT EL TERME
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
Davant la falta d’eficàcia de la mesura en pro de la imatge comercial,
com ens van vendre en el seu moment, hem pogut comprovar que en
el lloc de les mostres comercials en alguns casos ara hi ha
fotografies, en d’altres; façanes velles i decadents, i en molts d’altres
el que creiem que detona l’objectiu principal de dinamització: no hi ha
mostres comercials, però ara hi ha més persianes tancades que mai.
Davant la impossibilitat que tenen els comerços situats en carrers
perpendiculars als principals de fer-se veure i atraure els clients.
Després de mantenir reunions amb els diferents representants de les
dues associacions de comerciants de Lloret de Mar, ens ratifiquem en
la sollicitud d’ordenar i reglamentar les mostres comercials.
L’eliminació d’aquestes no ha afavorit a l’eliminació d’un tipus de
comerç, sinó que creiem que ha perjudicat el sector de manera
genèrica i no ha servit per transformar les botigues de producte
diferenciat sinó al contrari, ha permès continuar amb el comerç que
hi havia, i ha obligat al comerciant que oferia un producte diferent a
tancar la barraca per falta d’atracció del visitant.
Els grups municipals del MILLOR, PPC I ICV-EUiA no creiem que les
mostres comercials vagin en contra del comerç de qualitat, doncs
molts pobles turístics de la costa com és el cas de Calella de
Palafrugell on el casc antic és ple de botigues amb mostres de roba al
carrer atrauen nombrosos visitants.
Així mateix s’han expressat i posicionat per majoria de vots en
l’assemblea,
l’associació de comerciants de Lloret a favor de les
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mateixes.
Tampoc creiem que s’ha de donar llum verda a totes les mostres
comercials, siguin quines siguin i es colloquin com es colloquin, han
de ser -i volem recalcar-ho- ben regulades i no com estaven just
abans de la seva prohibició.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Que es solliciti als tècnics de l’ajuntament de Lloret de Mar,
la redacció d’un primer esborrany d’ordenança reguladora de les
mostres comercials on s’estableixin els criteris particulars d’espai,
mides, collocació i tipus de mobiliari a determinar segons les
necessitats de cada zona, fins i tot i tot segons les característiques de
cada carrer (dimensions, trànsit habitual, tipus de comerç, tipus de
producte,... o el que es consideri oportú), així com les sancions a
imposar o la retirada de l’autorització donat el cas, de no complir la
normativa un cop aprovada; en definitiva, el retorn d’unes mostres
comercials BEN REGULADES i determinades.
SEGON.- Que es convoqui una reunió oberta a tots els comerciants i
botiguers de Lloret, amb els tècnics municipals, per que puguin
expressar les seves idees, recomanacions , necessitats i opinions, i al
mateix temps poder debatre-les amb els tècnics, intentant buscar el
màxim de consens i fent participatius els principals interessats.
TERCER.- Que tant l’esborrany de l’ordenança reguladora, com la
reunió amb les parts implicades, a les que es fa referència en els
punts primer i segon, es redacti i es convoqui, respectivament, en un
termini màxim de 30 dies.
17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL MILLOR,
SOBRE LA GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT i PERQUÈ LES FACTURES
SIGUIN PRESENTADES MITJANÇANT REGISTRE D’ENTRADA.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Fuertes, preguntant si és
necessari que llegeixi la moció.
El Sr. Alcalde diu que és una decisió seva, si vol llegir-la o si prefereix no
fer-ho i començar la seva explicació.
El Sr. Fuertes continua dient que, en primer lloc i per fer més gràfic el que
demanem, primerament posarem un exemple d’un altre ajuntament.
Concretament l’Ajuntament de Blanes. A Blanes les factures que es
presenten han de complir els següents requisits, perquè siguin admeses.
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Primer han de disposar de partida pressupostaria (cosa a aquí a Lloret es
salten a la torera de forma reiterada i habitual); en segon cas se’ls ha de
donar un numero AD (és a dir, aprovació de despesa); i tercer han d’entrarles per registre si o si, obligatòriament, amb dues copies per retornar una
degudament signada.
I això avui mateix el Sr. Interventor de l’Ajuntament de Blanes li ha dit que
ho fan amb tot, equip de govern, m’han escoltat bé, amb tot menys amb les
de subministrament que ja venen domiciliades (llum, gas, etc.)
Això és el que volem a Lloret, que tots els proveïdors tinguin el seu
justificant de quin dia va ser entrada la seva factura a l’ajuntament i partir
de quina data comença el termini per arribar a cobrar-la.
Aquí ens trobem amb el Sr. Interventor i els seus responsables politics, que
ens diuen que no, que no es pot obligar als proveïdors a registrar les seves
factures. Així, doncs, a Blanes estan fent illegalitats, i no els actuals, sinó
fins i tot l’anterior equip de govern de CIU.
Així, que les fantasies i els comptes les deixi pel teatre. Però no estic
d’acord amb vostès i els deixaré en evidència, principalment perquè la Llei
30/1992 de 26 de novembre del regim jurídic de les administracions
publiques i del procediment administratiu comú, com aquest ajuntament diu
en el seu article 38 diu així:
“Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se
hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que
sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa
propia.
Los órganos administrativos podrán crear en las unidades
administrativas correspondientes de su propia organización otros
registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y
comunicaciones
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción
o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día
de la recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran
sido recibidas”.
No al cap de 5 dies com fan vostès.
Això es el que diu la llei Sr. Regidor d’Hisenda i Sr. Interventor. Vostès
estan enganyant als ciutadans al dir que els proveïdors no tenen l’obligació
que vinculi la presentació de la factura perquè infringiria l’article 38.4.
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Saben que diu l’article 38.4 de la mateixa llei que jo els he llegit?. Només
diu a quins llocs, a part de l’ajuntament, poden també registrar els seus
documents seguint les mateixes obligacions que acabem d’esmentar i
donant sempre copia a l’interessat.
El citat article 38.4, el que diu és que es poden presentar aquests escrits o
factures en altres òrgans administratius, com a les representacions
diplomàtiques o oficines consulars, i en altres administracions, i fins i tot a
les oficines de correus, però s’han de fer.
Continua dient el text legal, que: “Dicha copia, previo cotejo con el original
por cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del
apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario
devolviéndose el original al ciudadano.”
També diuen en la seva esmena que les factures les registren cada 5 dies.
Però algú em podria donar la certesa que es registren totes les que han
arribat, o aquelles que no disposen de partida pressupostaria acaben en un
calaix per que no comenci a comptar el termini quan no tenen els diners?.
Esta clar que es maneguen les factures al seu gust i és una arbitrarietat. I si
no és així, no entenem perquè aquesta oposició tan dura a què els
proveïdors hagin de registrar les seves factures com fan a altres pobles com
Blanes o Arenys de Munt, entre d’altres ajuntaments, i que va només en bé
de la transparència.
Saben per què aquesta opacitat de que les factures les entri els 7 dies
després de rebre-les i no quan les presenten o arriben per correu el mateix
dia?. Perquè així l’equip de govern tenen 7 dies de coll per veure que fan
amb elles i quan decideixen entrar-les. I si les entren, les retornen, les fan
esperar, i així decideixen entrar-les al seu interès i no quan el proveïdor les
ha enviat, que és quan realment haurien d’estar registrades.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que ell ni enganya, ni falceja, ni
manipula, i de les factures que arriben al seu departament no tria quina
paga ni quina deixa de pagar.
Entén que les obligacions de pagament venen definides per un marc
normatiu; entén que en l’informe que s’ha fet per la Intervenció Municipal
es desprèn que s’està donant compliment a aquest marc normatiu. Per tant,
es remet a l’esmena presentada per CIU, ja que entén que respon a tots
aquests criteris normatius.
Dit això, contesta al Sr. Fuertes que aquest utilitza els seus mitjans, però
quins són, abocar tot el seu verí i tot el seu despit en el tercer torn perquè
ell no pugui replicar. Però ell utilitzarà els seus.
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No ha fet mai plegar ningú per ser un cap de llista. Vostè, en canvi, abans
d’asseure en aquesta taula ja n’havien plegat dos.
I per deferència a la Sra. Aleinik, perquè la considero tota una senyora, no
faré esment de les circumstàncies que ens porten a les decisions dels punts
d’aquest Ple. Vostè té més que callar que de parlar. Crec que tots els que
estem aquí asseguts ho sabem i ho sabem del cert.
Vostè diu que jo falto a la veritat i que menteixo, però qui falta a la veritat
és vostè soberanament. A cap butlletí d’aquest Ajuntament ha sortit cap
fotografia de mostres comercials, potser haurà sortit en un butlletí de
Convergència i Unió.
Ha faltat a la veritat, com fa sempre. I com d’aquestes moltes. Per tant, el
que li prego és que quan parli ho faci en propietat i reprimeixi aquests
instints depredadors que sol tenir. Tots els que estem aquí estem obrant
amb molta deferència amb vostè amb molts de temes. Molts de temes on hi
veu fantasmes i confabulacions, és una mostra de la seva imprudència a
l’hora d’interpretar les normatives.
El seu problema és que no en sap, i ha de fer un procés intellectiu per
aprendre les coses, i quan un aprèn és quan pot parlar en propietat. Quan
no se sap de què van les coses un arriba, ho mira, veu com funciona i a
partir d’aquí es manifesta. Aquest procés no l’ha fet, vostè s’ha llençat a la
piscina sense saber com funcionen les coses.
Intervé, a continuació, el Sr. Rodríguez dient que ells no estan d’acord amb
la moció que presenta el grup del MILLOR. No entrarà en termes jurídics,
imagina que altres en saben més que ell, sinó que entrarà en terme de fons
des del seu punt de vista del que pot representar aquesta moció.
Per al seu grup aquesta moció parteix d’una premissa falsa i, per tant,
arriba a una conclusió falsa. S’està partint de la premissa que en aquest
Ajuntament no hi ha cap tipus de control. I amb això s’està posant en
qüestió la feina política dels regidors, que això és molt legítim en la lluita
política.
Està posant en qüestió quelcom molt més greu amb el que ells no
coincideixen i no hi poden estar d’acord, i és amb la professionalitat dels
funcionaris d’aquest Ajuntament.
Fem un repàs del perquè hi ha funcionaris. Ens anem a l’Espanya de
restauració, els cessants. Nosaltres no estem a favor dels cessants, estem a
favor dels funcionaris, perquè són els que garanteixen la imparcialitat.
Potser una altra gent puguin estar a favor que si ara governo jo, acomiado
a tots i poso els meus.
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Però no fa falta remuntar-se al segle XIX. Potser ens hàgim de remuntar a
infausts records de la dictadura farsista per dir que es ficaven els amics a
l’administració pública, que es donaven els estancs als guanyadors. Si, Sr.
Martínez, era així. Per tant, no podem estar a favor d’aquesta moció.
Vostès saben que va haver una reunió per intentar arribar a un acord amb
tots els grups polítics i veure de quina manera podríem tenir des de
l’oposició una mica més d’informació sobre el tema de les factures. En
aquesta reunió es va arribar a l’acord que si s’hagués acceptat per part de
tots –que en un principi era així- hagués estat l’únic Ajuntament d’Espanya
amb una relació mensual de les factures pendents de pagament en les
carpetes dels regidors, però no es va voler arribar a aquest acord i no va
ser per la nostra part, perquè el seu grup ho va proposar.
I haguéssim estat els únics, en tota Espanya, que haguéssim tingut aquest
accés, però es va trancar l’acord.
Es deia que el problema era, potser del concepte del model administratiu, i
per a mi això és d’un calat polític molt fort i que no es pot transigir. Posar
en qüestió el treballs dels funcionaris avui, dels serveis econòmics, potser
demà serà dels serveis urbanístics, i demà passat potser sigui de la policia, i
dins de quatre dies potser sigui d’una altra gent. Posar en qüestió la
imparcialitat i el benfer dels funcionaris d’aquest Ajuntament, d’altres
ajuntaments o de qualsevol altra administració, li sembla d’una levitat de
mires molt molt forta.
No poden estar, senyors del Millor, a favor d’aquesta moció, ja que el
transfons polítics que el seu grup veu és molt més fort del que vostès
potser hagin pensat.
A continuació, intervé el Sr. Enric Martínez, dient al Sr. Rodríguez que és la
tercera vegada que el mira a ell adreçant-lo com a fascista. Ni soc calb ni
tinc bigoti, ni estic enterrat en el Valle de los Caidos.
Tornant al tema d’aquest Plenari, nosaltres estem totalment d’acord en la
transparència de tots i cadascun dels funcionaris d’aquesta la casa, no
dubtem d’ells, en absolut.
L’acord al que hem arribat, que vostè comenta, que som pioners a Espanya
del tema de tenir totes les factures pendents de pagament d’aquest
Ajuntament, qui no ha arribat a un acord ha estat el regidor d’hisenda amb
el ponent de la moció.
El ponent de la moció va argumentar el tema de la transparència. Varem
arribar a un acord tots els partits polítics amb el regidor d’hisenda, que
se’ns facilitarien aquestes llistes perquè poguéssim comprovar les factures,
que s’anessin restant, en fi, no entraré a explicar com va anar aquesta
conversa, ja que ho sap tan bé com jo perquè vostè estava allà.
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I no sols culpo al senyor del Millor que això no ho tinguem, sinó a l’equip de
govern també per no haver acceptat i consensuat una moció perquè tota la
resta de partits polítics tinguéssim aquesta llista.
Per tant, la nostra postura en aquesta moció serà abstenir-nos.
Seguidament, intervé la Sra. Pascual dient que se suma a les paraules del
Sr. Rodríguez, de suport absolut a la professionalitat dels treballadors de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, i afegiria que, més que com diu el Sr.
Rodríguez, la levitat amb què en parla, em sembla una falta de respecte.
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Frigola, dient que es referirà al que han
dit els Srs. Rodríguez i Orobitg.
En la moció vostè fa esment a que a aquest Ajuntament s’està facilitant
l’arbitrarietat i que hi ha manca de garanties. Això és el que jo li vaig voler
reflexionar quan ens varem reunir per parlar sobre aquest tema, perquè
creia que això no havia d’arribar on ha arribat.
Jo no puc admetre que vostè pugui afirmar en aquest Ajuntament el to
d’arbitrarietat i manca de garanties, perquè hi ha uns funcionaris que ens
ho garanteixen, i la meva confiança és plena amb aquests funcionaris.
Com deia el Sr. Rodríguez, avui son uns i demà seran uns altres. Això
considera que no es pot acceptar de cap manera.
Vostès en la moció el que fan és sol.licitar l’obligació de registrar les
factures. Qui vulgui fer-ho, probablement pot fer-ho, no hi ha obligació, tot i
que les factures són totes registrades, perquè els serveis econòmics de
l’Ajuntament s’encarreguen de fer el registre si el proveïdor no ho ha fet.
Per tant, jo crec que les seves consideracions són inacceptables. Ara
segurament, com ha fet abans, amb un joc de mans traurà la seva txistera,
abans ha tret unes ampolles i ara potser traurà unes factures, es veu a
venir.
De totes maneres, dir-li que si vostè creu que en aquests casos concrets
que vostè ara ens mostrarà s’ha comès arbitrarietat o hi ha hagut una
manca de garanties, en aquest sentit no hi ha cap proveïdor que se m’hagi
adreçat a mi amb aquests termes, i si vostè hagués volgut l’oportunitat
d’haver-ho fet tampoc ho ha fet.
Ja que vostè el que vol –com he dit abans- és protagonisme, sortir a les
imatges, i cada vegada més la gent de Lloret veu aquesta faceta de
malabarista que vostè té.
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El grup de CIU presenta una esmena a la totalitat de la moció que vostè
presenta, bàsicament per dos motius: primer per aclarir com funciona el
registre de factures en aquest Ajuntament, i a la vista del que preveu la
legislació actual, poder tenir els regidors accés al registre de factures que
faciliti la feina de control.
Acte seguit, dóna lectura íntegra a l’esmena a la totalitat presentada.
Demana disculpes per haver-se excedit en el temps.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient al Sr. Frigola que el que
la gent del carrer pensa no creu que ell ho sàpiga, sinó el dia de les
eleccions no haguessin hagut tants plors en algun hotel.
El que la gent sap és el que nosaltres demanem transparència i que vostès,
quan la llei obliga que les factures hagin d’estar registrades i així ho
demostrarem, perquè encara que no s’aprovi aquesta moció el temps
determinarà qui té raó, i després els hi passarem les imatges d’avui, ja que
seguirem demanant i exigint, sigui on sigui, que les factures siguin
registrades. Llavors ja veurem qui té la raó.
Nosaltres només treballem per la transparència d’aquesta administració, i
quan no es treballa per la transparència i per la opacitat, acaben passant
casos com a València (Palma Arena), etc. No s’estranyi que el següent sigui
Lloret, Sr. Frigola, i miri amb quina cara de serietat li explico.
La seva esmena és un adagio a les falsedats. Vostès parlen del tema de la
llei de protecció de dades. Una empresa no té protecció de dades, això és
per les persones físiques i no per les jurídiques. No intenti manipular la
realitat.
Parlant de components de les llistes electorals, Sr. Orobitg, on està el seu
número dos, perquè no ens ensenya el carnet?. Perquè el té vostè, i ja sap
ben bé perquè el té vostè, no el té ell. Siguem coherents.
No hi ha cap impediment legal per exigir que les factures entrin per registre
d’entrada.
I tot i que la credibilitat del que m’he hagut d’escoltar aquesta setmana ho
posare en quarentena quan m’han dit que alguns funcionaris es sentien
ofesos perque en la nostra mocio parlem d’arbitrarietat, els hi explicaré
quan parlem d’arbritarietat.
Arbitrarietat és que hi hagi 460.000 euros pendents de pagar i
l’Ajuntament, 20 dies després de desmuntar els llums de Nadal, aquest
Ajuntament aprovi una despesa de 120.000 euros per davant de 300
proveïdors que encara no han cobrat. Això és arbitrarietat.
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Hi ha algú que ho pugui discutir, Sr. Frigola?. Com pot ser que s’hagin
pagat uns llums de Nadal de 120.000 euros i en tinguem 460.000 factures
encara per pagar?.
I quan parlem de funcionaris, aquí s’intenta generalitzar perquè hi hagi
pinya. No és que no hi hagi control, és que el control només el porta una
persona. I cadascú que pensi si li té confiança o no.
Intervé el Sr. Orobitg dient que el Sr. Josep Teixidor, que era el número dos
de la llista deu estar a casa seva, i jo el seu carnet no el tinc. Això és el que
li he de dir. Els carnets són personals i intransferibles, no sé si vostè ho sap.
Perquè jo crec que vostè comercia amb ells, tant és els carnets com enviar
cava als regidors o tenir regidors a sou. Alguns han tingut regidors a sou,
però no és el meu cas.
Per tant, no em parli vostè de transparència, ja que té molt més que callar
que jo.
Seguidament, el Sr. Rodríguez intervé dient que es va pujant una mica el to
a aquestes hores de la matinada.
Vol dir una cosa per acabar, una pregunta al Sr. Frigola, dir-li si aquest
llistat que l’Ajuntament els facilitarà als membres de l’oposició que hi
figurarà, la data de la factura, número de registre, la quantitat, faci’ns
esment de quines dades hi hauran.
Per últim, jo que també tinc companys a Blanes -altres no els tenen-, i més
que res és per defendre un funcionari en concret que ha estat atacat,
sempre m’han posat un exemple.
Aquest exemple me’l varen posar aquest dissabte, quan una companya
regidora del nostre grup polític, i no vull fer greuges, però crec que aquest
és el moment de reconèixer una feina. Deien que teníem sort de tenir
aquest interventor, perquè de tenir-lo nosaltres a Blanes, no tindríem la
situació econòmica que tenim.
Són paraules textuals, no sé si té raó o no ja que desconec la realitat de
Blanes. Ella la coneix, perquè viu a Blanes, treballa a Blanes i fa política a
Blanes.
Aquest comentari, a mi de veritat, em va agradar. Perquè podem confiar,
no solament en ell, sinó en un grup de gent que està portant a terme la
gestió diària de moltes factures. I parlem de 8.000 o 9.000 a l’any
perfectament. El Sr. Valls diu que són més, doncs més al meu favor.
Gestionar aquest trànsit de factures és un treball poc reconegut i fàcil de
desmuntar amb determinats comentaris que poden ferir la professionalitat
de un o varis funcionaris. I nosaltres per aquí no hi entrem.
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Si ens explica el Sr. Frigola com pot ser aquest llistat, ho agrairíem.
Intervé, seguidament, el Sr. Enric Martínez i diu en primer lloc que ells no
posen en dubte en cap sentit la honorabilitat dels funcionaris d’aquesta
casa. Anem amb la línia de la transparència dintre del que és l’administració
pública i, la veritat, no entrarem en guerres de partits ni en batalles
personals, com lamentablement estem vivint en aquest Plenari.
Pren la paraula la Sra. Pascual, dient que des del PSC veiem positivament
poder tenir la relació de factures mensuals registrades per la Unitat de
Comptabilitat. Li agraïm aquesta proposta, Sr. Frigola.
Però també li demanaríem en el quart punt és que el termini de lliurament
de fotocòpies sigui en relació a la sollicitud i no a l’aprovació del Sr Alcalde i
que en lloc de 10 dies siguin 3.
Contesta el Sr. Frigola al Sr. Rodríguez, dient que el llistat de factures seria
número de registre i data, NIF proveïdor, import factura, el que s’ha pagat i
el que hi ha pendent de pagament. Aquesta seria l’estructura del llistat.
Aquests llistats podrien ser mensuals, a més es poden establir unes dades
perquè els regidors ho tinguin, o si no en qualsevol moment es pot
demanar.
I contestant la Sra. Pascual, de que es pugui escurçar aquest període, entén
que està una mica en funció de les possibilitats i la feina que hi hagi a
Intervenció, però crec que sí que es podria escurçar. Per tant, li acceptaria
la modificació de l’esmena presentada.
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Interventor, dient al Sr. Fuertes que vol
deixar clar una qüestió de legalitat, i no entrarà en qüestions que han parlat
tots dos.
El que demana vostè exactament és que els proveïdors presentin les
factures pel registre d’entrada com a condició indispensable per la seva
acceptació i comptabilització. Només pel registre d’entrada.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, estableix en el seu article 5è. es parla del registre de
factures de les administracions locals, i diu:
“1. L’entitat local ha de tenir un registre de totes les factures i altres
documents emesos pels contractistes als efectes de justificar les
prestacions realitzades per aquests, la gestió del qual correspon a la
Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
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2. Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a
càrrec de l’entitat local ha de ser objecte d’anotació en el registre que
indica l’apartat anterior amb caràcter previ a la seva remissió a
l’òrgan responsable de l’obligació econòmica.”
Aquí es parla de registre de factures, no registre general de l’ajuntament,
són dues coses diferents.
Un altre element que també vull deixar molt clar és que jo també he parlat
amb l’interventor de Blanes. A Blanes no hi ha ningú que passi les factures
pel registre d’entrada, el registre el tenen a comptabilitat, com aquí. Vostè
ha dit que les passaven pel registre d’entrada, i ho volia deixar clar.
Es una responsabilitat que l’interventor no vol, però que la llei li atorga. Per
tant, mentre la llei no canviï, el registre de factures és el que està a
comptabilitat.
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Interventor que en aquesta
normativa que acaba de llegir on diu que el proveïdor no se n’hagi
d’emportar una còpia registrada per tenir constància que l’ha entrat, m’ho
pot explicar?. Perquè si vol, li ensenyo la llei 30/1992 on diu que tots els
documents han d’estar registrats, i aquí entrarem en un tema legal.
Em podria dir on diu on posa, en aquesta llei que acaba de llegir del 2010,
això?. No ho posa, perquè l’obligació és que totes les coses entrin al
registre. Que vostè em vol dir que enlloc del registre d’entrada de l’OIAC ha
d’estar al registre de la primera planta d’aquest Ajuntament, a Intervenció?.
No li discuteixo, ja li accepto, m’és igual si està a l’ordinador de la primera
planta o de la segona o està al terrat. M’és absolutament igual.
El que vull és que una persona que entri una factura en aquest Ajuntament,
se li marqui i s’emporti una còpia segellada del dia i hora que l’ha presentat.
Això és l’únic que li demano.
Al fi i al cap és una transparència. Quin problema hi ha, no ho entenc. La
manca de transparència l’estan posant vostès amb aquesta negativa tan
ferotge que estan fent perquè això no sigui així. De debò que no ho entenc.
Fa una estona vostès em deien que els tractava d’arbitrarietat i que jo no
confiava amb vostès. Es que no hi confio, perquè el dia 30 per Junta de
Govern Local varen aprovar una despesa de llums de Nadal quan fins
aquella mateixa nit a les 10 no s’aprovaven els pressupostos. Com poden
haver aprovat una despesa de 120.000 € a les 10 del matí per Junta de
Govern si fins les 12 de la nit no varem aprovar els pressupostos.
Això no és il.legal, Sr. Interventor?. Expliqui-m’ho, parli, digui’m si això no
és il.legal. Han aprovat una despesa de 120.000 € sense tenir partida ni els

96

pressupostos aprovats, això és el que han fet. Això és arbitrarietat. Per això
no confiem amb la gestió que s’està portant. Digui’m que m’equivoco.
Per al.lusions, intervé el Sr. Interventor dient al Sr. Fuertes que s’equivoca,
que hi havia el pressupost prorrogat amb aquesta partida anteriorment.
Finalitza el Sr. Alcalde i dirigint-se al Sr. Fuertes i al Sr. Interventor, els
recomana que acabin la discussió al despatx per haver finalitzat el temps
del que disposaven.
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena a la totalitat presentada
per CIU, amb la modificació en el punt quart del termini de 10 per 3 dies, la
qual és aprovada per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM, ICVEUIA i ERC, 3 abstencions dels regidors del PPC i NO ADSCRIT, i 6 vots en
contra dels regidors del MILLOR.
Com a conseqüència, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Antecedents sobre el registre de factures
PRIMER.- L’ajuntament de Lloret de Mar disposa d’un registre de
factures específic gestionat per l’Unitat de Comptabilitat i sota el
control de la Intervenció Municipal, en compliment del que disposa
l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei
3/2004, de 29 de desembre per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat.
SEGON.- A més a més, a totes les factures que tenen entrada en
aquest ajuntament, ja sigui presentades al registre general d’entrada,
enviades per correu, entregades personalment a la unitat de
comptabilitat o trameses mitjançant el registre electrònic de factures,
se’ls assigna el corresponent número, data i hora en el registre
d’entrada, en el termini de 5 dies, una vegada s’ha comprovat que
compleixen els requisits establerts per la llei.
TERCER.- Qualsevol proveïdor té el dret de entrar les factures pel
Registre General de l’ajuntament però no l’obligació que vinculi la
presentació de la factura a la seva acceptació i posterior
comptabilització, la qual cosa infringiria els preceptes legals de
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
QUART.- Pel que fa al procediment per a la conformitat i aprovació de
la despesa se segueix el procediment previst a les Bases d’execució
del pressupost i d’acord amb la circular de la Intervenció de data 27
de juny de 2011.

97

CINQUÈ- Que la intervenció d’aquest ajuntament exerceix el control i
fiscalització de tots els actes de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms que donin lloc al reconeixement de despeses de contingut
econòmic, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions
aplicables en cada cas.
SISÈ.- Que per a la planificació dels pagaments la tresoreria segueix
la prelació de crèdits establerta a la legislació vigent donant prioritat
a les despeses de personal i la resta de despeses en funció de la seva
antiguitat, d’acord amb les disposicions legals.
Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Proposta d’accés dels regidors al registre de factures
PRIMER.- D’acord amb la legislació vigent estaran a disposició de tots
els regidors, sense necessitat de prèvia sollicitud, les relacions
mensuals de factures registrades per la Unitat de Comptabilitat.
Aquestes relacions de factures han de complir els requisits de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, al tractar-se d’un fitxer protegit.
SEGON.- Una vegada consultada la informació que conté la relació,
els Regidors interessats assenyalaran els apunts concrets que
desitgen consultar o obtenir còpies de les factures originals que, en
aquest últim cas, s’ha de sollicitar a l’Alcaldia.
TERCER.- En cas de demanar només accés a consulta es lliurarà a la
unitat de comptabilitat i pressupostos un llistat de les factures que es
vol consultar, indicant el número d’ordre, i es convé amb els regidors
interessats dia i hora per a realitzar-la.
QUART.- En cas de sollicitar fotocòpies, una vegada autoritzada per
l’Alcaldia, es lliuraran fotocòpies de les mateixes en el termini de 3
dies des de l’acord d’autorització de l’alcaldia.
CINQUÈ.- En ambdós casos el regidor sollicitant signarà la diligència
conforme ha tingut accés o se li han lliurat les fotocòpies.
Per la Secretaria General s’informa que donat que l’esmena a la totalitat ha
estat aprovada, no correspon posar a votació la moció.
18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL MILLOR, PER A
LA CREACIÓ D’UN PAS DE VIANANTS A LES PROXIMITATS DE LA
ZONA INDUSTRIAL i EL PARC WATER WORLD.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Díaz, el qual
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dóna lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Cortés dient que agraeix l’esforç de la persona que ha
aconseguit les signatures i que d’aquesta forma ha recollit la veu dels
ciutadans del poble. Aquest és un pas de vianants molt necessari perquè
l’utilitza molta gent.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que les explicacions en aquest tema les
donarà el Sr. Valls en nom de l’equip de govern.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez, ressaltant la constància de la Sra.
Aguiló en recollir el nombre de signatures tant important que ha presentat, i
avançant el seu vot favorable.
Pren la paraula, tot seguit, la Sra. Pascual dient als Srs. del MILLOR el
mateix que amb la moció del PPC sobre la marquesina.
Això és un prec, amb el que estem d’acord que s’ha de buscar una solució,
però no és una moció, de fet, recordem que els 6 regidors del MILLOR ja ho
van preguntar en aquest hemicicle i se’ls va donar resposta. Si us plau, som
polítics no som tècnics. Perquè jo no sé vostè Sr. Díaz però jo em veig del
tot incapaç per decidir si un pas de vianants és segur per la ciutadania
sense un informe favorable dels tècnics de seguretat. Potser hi ha d’anar un
altre tipus de solució.
Perdoni sr Fuertes abans ha dit que ja va fer el prec i no se li va contestar.
Bé jo recordo que el sr Jordi Martínez en aquest plenari ja el va contestar
explicant-li la dificultat del cas concret.
Sembla que vostè sr Fuertes no hi és quan hi soc jo, o com ha mostrat en
cadascun dels punts que avui hem debatut al plenari i com ja ens té
acostumats simplement tanca les orelles quan el que es diu no és de la seva
conveniència.
Intervé, a continuació, el Sr. Valls dient que com ja s’ha explicat entén que
aquesta no és una moció sinó un prec. Prec al que ja també es va contestar
pel Sr. Jordi Martínez en el seu dia.
En data 20 de febrer, s’ha fet un escrit que ha estat registrat en data 24, i
que no sap si ja s’ha entregat o no en ma, contestant la Sra. Núria Aguiló, i
que diu el següent:
“En relació a l’escrit que heu presentat de referència assenyalada, us
informem que el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació
Urbanística núm. 34 - Sector Industrial, s’ha aprovat inicialment per
acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de desembre
de 2011. L’expedient es pot consultar als Serveis d’Urbanisme de
l’Ajuntament, situats a l’Avinguda de les Alegries, 8-10, en horari
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d’atenció al públic, de 10 a 14 hores.
Us informem, per una banda, que s’està redactant la documentació
tècnica i administrativa per definir els treballs necessaris per fer el
pas sol.licitat i la seva posterior licitació, i per altra, que les obres
d’urbanització del sector industrial en cap cas estan condicionades per
l’execució de la nova caserna de la Policia Local.”
Continua dient que donarà lectura a les bases tècniques per la formació
d’un pas de vianants a la C-63 davant de Frutas Santiago, en sentit Vidreres
després de la rotonda, i aquesta proposta és:
-

-

-

-

-

-

Formació d’un itinerari recomanat per evitar que els peatons caminin
per la cuneta de la carretera, en el tram que passa per sobre de la
riera, conduint-los fins el camí existent al lateral de l’Avinguda de
Vidreres fins a la zona verda en direcció als Karts.
Per executar correctament aquest recorregut, creiem que caldrà la
creació d’un pas de peatons davant de Frutas Santiago, previ permís
de carreteres, similar a l’existent a Can Taulina, realitzant un tram de
vorera de panot amb una travessera metàl.lica per tal de poder
salvar la cuneta existent. Aquest pas serà il.luminat però no es
semaforitzarà.
Des d’aquest pas fins el pont del Water World, la gent caminaria per
un zebrat creat dins l’espai públic, que actualment es fa servir com
aparcament de Frutas Santiago.
Realitzarem un pas de peatons elevat a l’Avinguda de Vidreres i un
altre a Gràfiques Lloret.
La Policia Local ens ha demanat un pas elevat –no un baden- per
aquest tram de vial, per reduir la velocitat dels vehicles.
El que hi havia existent a la zona verda hem pensat en condicionar-lo
i posar una barana de fusta en tot el seu recorregut, entre els dos
passos de vianants, i dotar-lo també d’enllumenat públic.
El camí existent al lateral de la riera, al Turó d’en Buc, hem pensat en
condicionar-lo i instal.lar-hi una barana de fusta per aquest tram per
fer arribar la gent des de l’Avinguda de les Alegries fins a la vorera
existent c/ Carles Rahola.
I per tal de desviar els peatons que caminen per l’Avinguda de les
Alegries fins aquest recorregut, caldrà instal.lar-hi rètols d’orientació
en diversos punts de l’itinerari.

Com es veu, per motius de seguretat, no és davant el Water World com es
demana, sinó davant de Frutas Santiago. Això és necessari, però realment
és antinatural i, desgraciadament, dubta que es compleixi.
De totes maneres, s’està treballant perquè el que es determina en aquesta
bases es portin a terme en el menys temps possible, si be s’ha de resoldre
el tema del finançament.
Seguidament intervé el Sr. Fuertes dient que perquè no se’ls ha informat
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del que s’acaba de llegir, perquè ells si ho sabessin ja haurien d’estar
d’acord i no haguessin presentat la moció, donat que d’això se n’han
assabentat aquí.
Ells ja estan d’acord amb el que diguin els tècnics, doncs l’únic que volen és
que es resolgui el tema. I respecte al que ha dit la Sra. Pascual, ell no
recorda el que va dir sobre aquest tema el Sr. Jordi Martínez.
Contesta el Sr. Valls que es tracta d’unes bases tècniques sobre les que s’ha
treballat, i que és per tant un document intern i que avui s’ha donat a
conèixer, accelerant el tema, a compte de l’escrit de la Sra. Aguiló.
Com ja ha dit, solament és una documentació interna de moment, que
abans s’haurà d’aprovar per Junta de Govern Local. Potser si que s’ha trigat
més del que calia en fer-ho, però insisteix que fins ara és solament un
document de treball.
El Sr. Fuertes torna a intervenir dient si això no li podia haver dit a la
comissió informativa.
Sense més deliberació, i per 18 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 3 vots en contra dels regidors del PSCPM, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que per iniciativa popular i per l’evident perill als vianants que
per diferents motius transiten per la zona industrial i d’accés a Lloret
concretament per l’avinguda de les Alegries, i pel constant pas en
èpoques estiuenques cap al parc Aquàtic Water World, així com a
diferents empreses de la zona, en el ple del passat mes de setembre
la nostra formació Millor va presentar un prec per que des de l’equip
de govern es realitzessin els tràmits i gestions pertinents per a la
creació d’aquest pas de vianants amb la corresponent senyalització
perceptiva, així com la illuminació i adequació dels vorals que s’ajusti
a la normativa vigent.
Aquesta iniciativa popular a reunit més de dues mil signatures amb la
voluntat de ser escoltats per aquest equip de govern. Sis mesos mes
tard d’aquest prec que varem realitzar, tot i que se’ns informa d’estar
treballant en el tema, encara no veiem que s’hagi dut a terme cap
moviment al respecte. No voldríem haver de lamentar cap accident
greu en aquest indret per que l’equip de govern se’n adoni de la
necessitat i l’obligació vers els seus ciutadans d’oferir unes garanties
mínimes de seguretat en un indret que els anys a fet que cada cop
més, la gent que hi transita per la proximitat a Lloret, pugui prendre
mal.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Que donada l’importància d’aquesta iniciativa popular en matèria de
seguretat, portem avui a votació per a la seva aprovació, per que en
el menor temps possible es realitzi la creació i adequació del pas de
vianants en la zona de la rotonda del Water World; i si bé és cert que
s’està treballant en el tema, aquest s’acceleri i es prioritzi en la seva
creació desprès dels sis mesos que ja portem d’espera i desprès de
comprovar a més, la inexistència de cap partida en els recents
pressupostos del 2012.
20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA,
PERQUÈ ALS PLECS DE CONDICIONS DELS CONTRACTES DE SERVEIS
ES CONTEMPLI UNA CLÀUSULA DE SUBROGACIÓ DE PERSONAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el
qual dóna lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Fuertes dient que darrera d’aquesta moció hi ha un problema
de fons important amb nom i cognoms. Concretament 7 noms i cognoms.
Després del tema que acabem de tractar de la reforma laboral, cal que
expliquem que aquest ajuntament no està per mirar pels treballadors per
davant dels seus interessos. I no aquest equip de govern, sinó també algun
tècnic redactor.
Des de que els nous regidors de CIU han pres possessió, que els salaris
d’alguns treballadors de serveis han baixat o directament han estat
acomiadats. I concretament en l’àrea de pàrkings i policia local.
Els primers varen patir una rebaixa del seu sou sota pressions de fer-los
fora, amb el vist i plau de l’Ajuntament que ha permès aquesta reducció en
els salaris perquè aquesta diferencia la rebi com a benefici l’empresa que
han contractat. I estem parlant de l’empresa Barna Porters. Aquí tenim el
document dels treballadors que signen, que han estat coaccionats sota
l’amenaça de l’acomiadament si no acceptaven la reducció de sou (tot i això
com a mesura de pressió varen despatxar 5 persones).
Però, tot i això, aquests encara mantenen la feina, ja que en el concurs hi
havia l’obligació de subrogar els treballadors i que no és el cas de les 7
noies d’atenció a les dependencies de la policia local que no se’ls ha tingut
en compte després d’algunes tenir una dilatada experiència amb més de 5
anys realitzant aquesta tasca dins la Policia Local de Lloret.
Doncs bé, en aquest cas, el redactor d’aquest nou concurs, concretament el
Cap de Policia, no ha volgut afegir aquesta clàusula en el plec que va
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preparar, amb la qual cosa comporta l’acomiadament directe d’aquestes
noies.
Ni tant sols han tingut l’oportunitat de tenir una entrevista de treball amb la
nova empresa. Li van donar els currículums al Cap de Policia i aquests,
segons sembla ser, mai varen tornar aparèixer.
El més sorprenent és que no han tingut en compte l’experiència d’aquestes
noies, a les quals fins i tot els hi han fet cartes de recomanació. Si es així,
perquè no s’ha incidit per aquestes noies que no els hi calia cap formació i
que complien molt per sobre els requisits que es sollicitaven?.
El més gros de tot és que quan entres a valorar qui ocupa aquests nous
llocs de treball, la sorpresa és majúscula.
Majúscula, perquè s’ha agafat personal menys qualificat per fer aquestes
tasques i que alguns d’ells no compleixen els requisits sollicitats i estan
molt per sota de algunes de les noies que ja realitzaven la feina.
Entendríem que de 7 persones que realitzaven la feina haguessin agafat a 3
o 4 de les antigues i haguessin estat acomiadades la resta, però haguessin
agafat aquelles que oferien un bon servei.
Però, és clar, de quin personal estem parlant?. Estem parlant de personal
que actualment ocupa aquestes places, vinculat directa o indirectament a
regidors.
Ara seria un bon moment, Sr. Orobitg, de dir-me el que deia abans, que jo
canvio les caixes. Seria un bon moment per fer-ho. Doncs si, germans de
regidors que no diem que no s’hagin guanyat dignament el seu lloc de
treball, a l’igual que personal, amiguets o amiguetes d’algun d’aquests.
I tot i que pugui sorprendre, la nostra afirmació ve avalada en molts casos
per la demostració del que diem al comprovar que molts d’ells no reuneixen
els requisits, com ja he dit abans.
El que està clar és que curiosament no s’establia aquesta clàusula de
subrogar el personal en aquest contracte, quan fa 5 mesos si que hi
constava en un altre dels pàrkings i després de comprovar que 7 noies,
moltes de les quals parlen 5 idiomes i porten molts anys venint fins i tot els
seus dies de festa per fer traduccions, han estat despatxades i no tingudes
en compte per davant de persones de dubtosa tria imparcial i algunes
d’elles vinculades amb càrrecs politics, i que algunes d’elles no compleixen
els requisits de capacitació que s’establien. I ningú no ha dit res?. Portem 2
mesos esperant copia dels currículums i les capacitacions del personal triat,
i no hi ha manera.
Pren la paraula el Sr. Riera, dient que estem davant d’un cas d’utilització
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política per part del Sr. Fuertes de la realitat laboral de certes persones,
arribant a extrems desorbitats. I pensa que tot intent de rendabilitzar
aquest tema, és demagògia pura.
La realitat és que abans hi havia un servei d’atenció al ciutadà en les
dependències de la Policia Municipal, que posteriorment s’ha tret a concurs
aquest servei i el servei de control de trànsit. Es va considerar que era més
beneficiós treure els dos serveis conjuntament i, per tant, es va fer un plec
de condicions traient un concurs nou que els englobava.
Com a resulta del que estic dient, es va considerar que no era obligatòria la
subrogació del personal que feia el primer servei.
Evidentment, ho lamentem per les persones perjudicades, però també s’ha
de dir que es guanya en llocs de treball amb una altra qualificació, i que
altres persones han trobat una feina. S’ha buscat la eficiència econòmica.
Pel que fa al tema dels pàrquings, havia un contracte, l’empresa
adjudicatària va realitzar uns contractes que no eren els que calien, i
després va renunciar.
L’Ajuntament va haver de fer un nou concurs que va guanyar una altra
empresa. Els treballadors van demandar via laboral i ho han guanyat.
Nosaltres, en aquest moment, vista la sentència, estem ajustant-nos a
aquests nous contractes, i aquesta és la realitat.
Contesta el Sr. Rodríguez que aquesta moció te en compte l’actual situació
de les relacions laborals. Amb la reforma es vol intentar laminar els
convenis col.lectius. Pensa que en dos o tres anys no existiran.
Hem de tenir en compte que hi ha serveis, com el de neteja d’edificis, que
això ja es fa, i també en parquímetres.
La proposta que es fa s’ha fet una vegada s’ha parlat amb els serveis
jurídics per ajustar-la a la legalitat. I per tant, la proposta és que es fiqui la
clàusula de subrogació quan els convenis col.lectius així ho recullin, o quan
així ho acordin els òrgans de contractació corresponents, és a dir, en aquest
cas seria una decisió política.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Orobitg dient que jo solament em
referiré a la intervenció del Sr. Fuertes. Vostè, com sempre, es dedica a
tirar porqueria sobre la gent. Avui me l’ha tornat a tirar. Ja trigava en treure
aquest tema.
Em primer lloc, el meu germà, pel fet de ser el meu germà, no ha de tenir
cap avantatge respecte a la resta dels ciutadans de Lloret, però tampoc ha
de tenir cap càrrega. Ha vist una oferta d’ocupació, s’hi ha presentat, i per
mèrits propis –perquè compta amb la qualificació necessària- s’ha tret la
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plaça.
El que vostè fa és abocar a la galleda sense mirar on cau. No li preocupa si
té la qualificació o no. Per tant, el que li demano és que digui clarament
aquí si m’està acusant d’haver mediat perquè el meu germà fos contractat
per aquest servei. I que ho digui clarament, que si és així ja li diré on ens
trobarem.
I en segon lloc, dir que només una persona que no té cap mena de
consideració pel que fa a l’honradesa i a l’honestedat pot parlar amb
l’alegria que vostè parla, qüestionant l’honradesa i l’honestedat de la resta
de persones que estem aquí asseguts.
Per tant, això em porta al convenciment que vostè és el menys idoni de tots
els polítics que estem aquí asseguts a dia d’avui.
I en tercer lloc, només li diré que esmentar la família en qüestions
polítiques i en un ple municipal, ho trobo lamentable. Jo no ho faria mai.
Afortunadament, tinc el gust de parlar amb el meu germà, al que estimo
molt, cosa que molta gent no ho pot dir.
Jo no parlaré de la família dels altres, perquè jo a la seva mare no la conec
de res, però estic segur que és una santa, perquè el que és vostè ho sabem
tots.
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que amb els seus germans està molt
bé. Precisament ahir varem sopar celebrant l’aniversari de la meva cunyada
a casa la meva mare. Li agraeixo que es preocupi per ells. Els hi enviaré
records de part seva.
No és la primera vegada que ho diem amb totes les lletres, vostè em tracta
de fill de puta, ja és la tercera o quarta vegada des de que ens coneixem,
que si no ho ha dit de viva veu aquí m’ho ha dit en sortir. Ja estic
acostumat a què m’insulti, que em digui que són un “friki”.
Al final, estan perdent vostès els minuts, més en dir el que pensen que sóc
jo que no pas en contestar qüestions que jo exposo.
Llavors, no parlaré del seu germà, i perquè quedi constància, el que jo
expresso aquí és que hi ha 7 persones amb 5 anys d’experiència i amb
idiomes, que totes 7 han estat despatxades, i que han posat 7 persones que
no parlen francès (no sé el cas del seu germà), parlo de moltes de les
persones que hi ha allà.
La comprovació no cal que la faci jo, només cal que truquin a la Policia Local
i preguntin en francès on han d’anar a buscar el cotxe que s’ha emportat la
grua. Hi ha persones que no parlen ni entenen el català. Sr. Riera, hi ha una
noia que no és d’aquí que no entén el català, i era un dels requisits que es
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posava.
Però 7 persones amb 5 anys d’experiència, que parlaven 5 idiomes, que
venien en dies de festa, i han estat despatxades totes 7. I han entrat
persones, amiguets o coneguts, persones que són casualitats, persones que
havien treballat a l’Ajuntament, casualitats d’amics, d’ex-xicots, etc. Tot són
casualitats, Sr. Orobitg, i el seu germà casualitat, pura casualitat.
Sr. Riera, vostè només diu que si sóc demagog, que si sóc un purista, que si
sóc indigne. No cal que em digui el que sóc, ja ho sé, i la meva mare
també, Sr. Orobitg.
El que m’han de respondre és el perquè no s’ha agafat a aquestes 7
persones, i s’han agafat persones que no compleixen.
I per acabar, Sr. Rodríguez, recolzem la moció i demanem que tots aquells
contractes on el conveni col.lectiu permeti la seva subrogació, s’estableixi
en les condicions del plec de condicions, i en aquelles que no quedi reflectit
en conveni, es puntuï àmpliament com a millora l’empresa que
voluntàriament subrogui el personal per obtenir mes avantatge.
Pren la paraula la Sra. Olivé dient que es referirà única i exclusivament a la
moció que ha presentat el grup ICV-EUIA. Dir que votaran favorablement,
però també voldria aclarir que en els casos que el conveni ho recull
evidentment l’Ajuntament hi ha donat compliment en aquest fet.
En els casos on no es reculli i que no hi hagi modificacions substancials en
les funcions dels treballadors, doncs es tindrà en compte el fet de poder
subrogar el personal.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que, per acabar, li agradaria
que s’aprovés per unanimitat aquesta moció.
De veritat, estic una mica espantat per determinats discursos amb els que
s’intenta enfrontar els treballadors, els que tenen treball amb els que no en
tenen. Això és preocupant.
Les necessitats econòmiques sap que són fortes i la necessitat apreta, però
és inquietant.
Potser no m’he explicat bé, Sr. Fuertes, al dir que és una decisió política de
qui governi el fet de dir no que puntuï, sinó de tenir l’obligació de subrogar
els treballadors.
Si no ho posa el conveni és una decisió política. Podria ser que demà aquest
equip de govern no ho cregui oportú, i jo seré el primer de donar-los cera, i
vostè també. I si vostè algun dia arriba a governar i no ho fa, jo li donaré
cera si estic aquí, i si no hi sóc també.
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Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient al Sr. Fuertes que lamenta
que hagi desviat el tema d’una moció que portava Iniciativa per Catalunya, i
com sempre va buscant aquestes artimanyes per tractar qüestions que no
venen al cas en aquest moment.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Tenint en compte que l’Ajuntament de Lloret de Mar, en
l'externalizació o contractació de serveis, compta fonamentalment
amb dues vies per a la seva contractació, una mitjançant la
concessió, la qual obliga que l'empresa que es faci càrrec del servei
subrogui els treballadors que en aquells moments exerceixen aquesta
funció laboral i d'altra banda el contracte de prestació de serveis, que
no obliga a l'empresa a subrogar els treballadors que prèviament
exercien l'esmentat servei.
Recentment l’Ajuntament de Lloret de Mar ha tret a concurs
determinats serveis, a través de la modalitat de contracte de serveis,
que han assumit unes noves empreses, sense que això comportés la
subrogació dels treballadors i que, malgrat ser legal, entenem que no
és el millor per mantenir una estabilitat laboral per als treballadors i
treballadores de la nostra població.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Que en els processos de concursos per a la prestació de serveis, al
plec de condicions figuri una clàusula que contempli la subrogació
dels treballadors per a que continuïn exercint el seu treball, quan als
convenis col.lectius corresponents així es reculli, així com quan sigui
acordat per l’òrgan de contractació corresponent.
PROPOSTA D’URGÈNCIA.
PROPOSTA DE RENÚNCIA DE LA Sra. ELENA ALEINIK MOLCHAN AL
SEU CÀRREC DE REGIDORA.
Per part de la Presidència, es posa a votació l’acceptació de la urgència, la
qual és aprovada per unanimitat.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Aleinik, dient:
“Bona nit a tothom, regidors, regidores i assistents al Ple.
Quan vaig iniciar aquest projecte, pensava que podia aportar molt a
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Lloret. Estimo molt la població en la que visc fa molts anys.
Avui veig que no puc aportar molt, per motius personals i
professionals, i no puc complir amb el meu compromís. Per això, vaig
demanar al meu grup que busqués una persona que em pogués
substituir amb més possibilitat de dedicació que jo, i al mateix temps
amb una renovada il.lusió.
Vol agrair a tots el que ha compartit durant 9 mesos, i els desitja la
millor de les sorts en benefici del que jo més estimo, Lloret.
Moltes gràcies, un petó i fins aviat.”
Intervé el Sr. Orobitg desitjant-li molta sort en les seves noves tasques, i
que continua treballant per a Lloret com ho ha fet en aquests mesos.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez, desitjant-li el millor
personalment i agraint el temps passat junts en aquest consistori.
Intervé, tot seguit, el Sr. Enric Martínez, dient que ha estat un plaer
compartir feina durant 9 mesos, i que com ja va dir en el seu dia, un honor
haver-la sentit parlar en català.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Pascual, dient a la Sra. Aleinik que li
donem ple suport, repeteixo ple suport en la seva decisió que em consta ha
estat difícil. Que li desitgem molta sort i que té en els 3 regidors socialistes,
3 amics, pel que necessiti.
Intervé a continuació el Sr. Fuertes dient que suposa que parla en nom de
tots quan diem que et trobarem a faltar.
Saps que et desitgem tot el millor pels teus nous projectes.
Personalment, agrair-te tota la teva ajuda abans de la campanya, durant la
campanya i durant aquests 9 mesos. De totes maneres, els altres no
gaudiran tant de la teva presència, ja que nosaltres sabem que continuarem
tenint-te i compartirem molts moments junts. I que seguiràs treballant,
malgrat no des de la primera línia.
Agrair-te i dir-te que tots t’estimem. Molta sort.
Finalitza les intervencions el Sr. Codina, dient que com alcalde, sobretot
respectar la seva decisió. També mostra la seva gratitud per haver acceptar
el càrrec de regidora i haver treballat per la població, malgrat hagi estat poc
temps.
Reitera que és una decisió que a vegades cosa de prendre, que la respecta i
que li desitja molta sort.
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que en data 27 de febrer de 2012 ha tingut entrada en el
Registre General d’aquest Ajuntament (núm. 3188) un escrit pel qual
la Regidora del grup municipal MILLOR, Sra. Elena Aleinik Molchan,
presenta la seva renúncia al seu càrrec de Regidora.
Atès el que determinen l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, règim
jurídic i funcionament dels ens locals, així com l’article 182 de la Llei
5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Acceptar la renúncia de la Sra. ELENA ALEINIK MOLCHAN,
al seu càrrec de Regidora en el Consistori de Lloret de Mar.
SEGON.- Declarar l’existència d’una vacant de Regidor en el
Consistori de Lloret de Mar.
TERCER.- Sol.licitar de la Junta Electoral Central que procedeixi, a la
major brevetat possible, a la designació del candidat que ha d’ocupar
la vacant produïda per la renúncia de l’esmentat regidor.
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 gener: núm. 1 de data 02/01/12 fins al núm. 178 de data
31/01/12.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/12 fins al núm. 115 de data
31/01/12.

• PRECS.
• PREGUNTES.
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Prec presentat pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal d’ICVEUIA:
Al parc situat davant de l'Hotel Olimpic Evenia hi ha un lavabo públic
que és utilitzat, fonamentalment, pels nens i nenes de l'escola Àngels
Alemany i pels jugadors de petanca. Des de fa diverses setmanes
aquest lavabo està fora de servei amb el consegüent perjudici per als
usuaris d'aquest parc.
PREGUEM QUE:
Es procedeixi a la reparació urgent d'aquest lavabo.
Contesta el Sr. Valls que en relació al WC de Can Sabata, la neteja es fa per
part de l’empresa CLECE:
-

D’abril a octubre 2 neteges per dia
La resta de l’any (novembre a març) 1 neteja per dia

El temps destinat a cada neteja és a raó d’1h/neteja i desinfecció de la
cabina.
La cabina porta incorporat un sistema de neteja automàtic que està avariat
des de fa temps perquè no es troben les peces de recanvi, això impedeix
que es pugui buidar la cisterna del WC i que tampoc funcioni la sortida
d’aigües de la pica per rentar-se les mans. A l’estar avariat des de
manteniment tanquen el WC però els usuaris sovint acaben forçant la porta
i fan ús del WC.
Seria millor fer el mateix que es va fer en els WC de sota l’Ajuntament.
Caldria anullar tots els sistemes automàtics que tenia la cabina, de manera
que la pica i el buidatge de la cisterna es faria funcionar de forma manual.
Les neteges automàtiques no anirien i sols hi hauria les neteges
contractades a CLECE.
Per altra banda, la previsió de neteges d’aquest WC en la nova licitació del
contracte de neteja d’edificis, és inferior atès que s’han hagut d’ajustar
hores per vàries bandes. La previsió és que la neteja quedi:
-

De juny a setembre 2 neteges per dia
La resta de l’any (octubre a maig) 1 neteja per dia
Horari de prestació: a repartir entre les 6 i les 10 h i les 15 i 17 h,
equitativament, a excepció del novembre al març que l’horari serà
entre les 6 i les 10 h.

Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
En el Ple Municipal celebrat el passat mes de gener es van aprovar els
pressupostos municipals de Lloret de Mar. En aquests pressupostos
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va ser aprovada una esmena presentada pel nostre Grup Municipal
que feia referència a l'obertura d'urgències al C.A.P. de la nostra
població.
Aquesta esmena estava supeditada a la firma d'un acord amb l'entitat
prestadora del servei de sanitat en la nostra població.
Quines gestions ha realitzat l'Ajuntament per procedir a la firma del
conveni abans ressenyat?
Contesta el Sr. Alcalde que s’han enviat respectives cartes (la còpia de les
quals li pot donar, si és necessari) als Srs. Trias i Manté, demanant que el
servei d’urgència estigui obert, tal i com es va aprovar en el Ple.
Es va demanar que contestessin com més aviat possible. Com alcalde,
insistirà perquè els serveis d’urgència nocturns s’obrin per Setmana Santa.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
L'alcalde de Lloret de Mar, el senyor Romà Codina, pertany al Consell
Rector de la Corporació Sanitària del Maresme-Selva, i com a tal té
accés a una sèrie d'informació que desitjaríem saber:
- Quant en cobra, mensualment, la gerent de la Corporació?
- La gerent de la Corporació té clàusula de rescissió de
contracte?
- La gerent de la Corporació té dedicació exclusiva o compagina
aquest treball amb d'altres?
- A què es destinen exactament els 82.735 euros d'atencions
protocollàries i representatives en li pressuposto de la
Corporació?
- Quins estudis i dictàmens ha encarregat la Corporació per un
valor de 232.689 euros?
- En què es gasta la Corporació 459.598 euros de l'apartat
"despeses diverses"?
Contesta el Sr. Alcalde que ha assistit a 3 consells rectors de la Corporació,
i que en aquests consells no ha tingut coneixement de les preguntes que li
fa. Per tant, ja les farà arribar a la Corporació perquè li contestin com més
aviat possible.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Assabentats de la preocupació per part dels veïns de l’ urbanització
Roca Grossa en el sentit de la perillositat de l’arbre que hi ha a la
Avda. Puig de Castellet a prop de l’encreuament amb l’Avda. Roca
Grossa, en el que malauradament ja ha perdut la vida un jove
lloretenc en un fatídic accident de transit, i a resultes de que hem
pogut observar que en diferents ocasions hi ha agut collisions amb el
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mateix, demanem a l’equip de govern que faci les indagacions
pertinents per que s’esbrini la propietat del mateix i es requereixi als
propietaris a que talin l’esmenta’t arbre donada la perillositat del
mateix, i si s’escau sigui l’ajuntament el que en cas de no fer-ho la
propietat ho faci l’ajuntament subsidiàriament.
Continua dient que el prec que havien presentat el retiren, donat que
miraculosament, aquest prec es va presentar el dimecres a les 13 hores, i el
dijous a les 10 del matí l’arbre ja estava tret.
Per tant, gràcies per la rapidesa, veu que compleixen els precs però es
carreguen les mocions.
Pregunta presentada pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup
municipal de PPC:
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 30/01/2012, amb
número d’expedient: G112012000029-PO 11/11.
En el que es pren el següent acord:
PRIMER.- DESISTIR del procediment de licitació de la contractació
administrativa de l’obra consistent en la CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
ON S’UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL i PROTECCIÓ CIVIL
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, incoat per acord de la Junta de
Govern Local de data 07/11/2011.

Preguem se’ns exposi en quin estat està en aquests moments el
procediment de la CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI ON S’UBICARAN ELS
SERVEIS DE POLICIA LOCAL i PROTECCIÓ CIVIL.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, dient que s’ha desistit del procediment de
licitació perquè els paràmetres que varen portar a fer aquesta licitació han
canviat, els punts que es valoraven en aquesta licitació ja no són els
adequats i per això hem desistit.
Això no vol dir que no anem a construir la caserna de la PL i de protecció
civil, ans al contrari, és una caserna molt important per l’equip de govern i
crec que per a tots els grups del consistori.
Lamentablement ens hem endarrerit una mica, ja que un cop aprovat
inicialment es va enviar als diferents departaments de la Generalitat,
responent tots favorablement excepte la Direcció General de Protecció Civil i
Carreteres.
Protecció Civil va fer referència al tema de la inundabilidat, és a dir, la
caserna es vol construir en zona inundable (al costat te la riera de Lloret), i
s’ha hagut de modificar unes bases del projecte. Aquestes modificacions ja
s’han realitzat, s’ha tornat a enviar a la D.G. de Protecció Civil i ja ha
respost favorablement al projecte. Per tant, aquest punt ja s’ha superat.
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En quan a Carreteres, ens varen demanar que per aprovar el projecte de la
caserna havíem de realitzar el projecte d’urbanització de l’entorn de la
caserna. Ja s’ha realitzat i s’ha enviat, però volen que s’aprovi per Junta de
Govern Local i que es torni a enviar. Passarà dilluns vinent per Junta,
esperem enviar-ho llavors i que ens donin la resposta favorable.
Després s’aprovarà definitivament el projecte, es tornaran a fer les bases
tant tècniques com jurídiques, i es continuarà amb el procediment de
licitació de l’obra.
Repetir que no està parat, doncs tenim una consignació de 2.400.000 € de
l’any passat i que, per tant, ho tirarem endavant, encara que sigui amb una
mica de retard.
Si cal dir que amb el Sr. Alcalde varem prendre unes responsabilitats amb
la policia, es va parlar de poder iniciar les obres pel 19 de març, però no
serà possible pels motius abans exposats.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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