ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 04/12
Dia: 14 de maig de 2012
Sessió: ordinària
Horari: de 18 a 22:21 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
Victoria Antonia Freijedo Parra
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 la sessió, pren la paraula el Sr. Alcalde donant el condol per
part seva i està segur que de tota la Corporació, al Sr. Ignasi Riera per la
recent mort del seu pare. En Lluís Riera ha estat una persona molt
vinculada a la gent gran, col.laborant i ajudant tant en l’Hospital com en
altres indrets on havia gent a la que animar, acompanyar o recolzar.
També donen el seu condol al Sr. Fuertes per la recent mort d’una tia seva.
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1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (02/04/2012).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 02/04/2012
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 ABRIL 2012
-

Dia 4 d’abril: Assistència, delegada a la regidora d’esports Sra. Ester
Olivé, al lliurament de trofeus del Torneig Internacional de Handbol,
al pavelló del Molí.

-

Dia 5 d’abril: Participació en l’entrevista per a Europa Press.

-

Dia 6 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la abunyolada de l’ermita de les Alegries.

-

Dia 8 d’abril: Assistència a la cantada de Caramelles i posterior
lliurament dels ous de pasqua, a la plaça de la Vila i a l’hospital
sociosanitari.

-

Dia 8 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
presortida del Rally Costa Brava.

-

Dia 9 d’abril: Lliurament de la Mona de Pasqua del Rotary al casal
de la Gent Gran de Lloret de Mar.

-

Dia 11 d’abril: Visita al Barri del Molí.

-

Dia 11 d’abril: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, celebrat a l’Hospital de Blanes.

-

Dia 11 d’abril: Assistència, delegada a la regidora d’Esports Sra.
Ester Olivé i al regidor de Turisme Sr. Jordi Orobitg, al sopar
d’autoritats ofert en motiu del campionat d’Espanya de Vòlei.

-

Dia 12 d’abril: Assistència al Consell Rector de la Comissió de Salut
del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella.

-

Dia 13 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors de
l’Ajuntament, a la sortida del Rally Costa Brava.
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-

Dia 13 d’abril: Assistència al consell d’administració d’ABASTEM,
celebrat a Sant Feliu de Guíxols.

-

Dia 14 d’abril: Assistència, delegada als regidors i regidores, al
lliurament de trofeus del Campionat d’Espanya de Vòlei.

-

Dia 15 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors i
regidores, a la sardinada que va oferir el Barri de Pescadors.

-

Dia 15 d’abril: Assistència a la festa Rociera solidària amb el
Sahara, al passeig de Cúllar.

-

Dia 15 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors, al
lliurament de premis del Rally Costa Brava.

-

Dia 16 d’abril: Assistència a la sessió de comissió de govern del
Consorci de la Costa Brava, a la seu del consorci.

-

Dia 17 d’abril: participació en el programa Parli amb l’alcalde, de
Nova Ràdio Lloret.

-

Dia 19 d’abril: Assistència a la reunió del Ple del Consell de Governs
Locals, al Parlament de Catalunya.

-

Dia 20 d’abril: Assistència al Consell d’alcaldes, celebrat al Consell
Comarcal de la Selva.

-

Dia 20 d’abril: Assistència, juntament amb els regidors i regidores
de la corporació, als actes organitzats en motiu de la 3a Nit de la
Cultura Lloretenca, celebrat al Teatre de Lloret.

-

Dia 23 d’abril: Inauguració de la Diada de Sant Jordi, acompanyat
dels regidors i regidores de la corporació.

-

Dia 24 d’abril: Assistència a la reunió de l’agència Catalana de
residus, al Consell Comarcal de la Selva.

-

Dia 25 d’abril: Assistència, juntament amb tots els membres de la
Corporació Municipal, a l’estrena de la pellícula The Pelayos, al Gran
Casino Costa Brava.

-

Dia 4 de maig: Assistència a la presentació de les XII Jornades de
l’Arròs, al Restaurant Fenals Internacional.

-

Dia 5 de maig: Assistència a la 45è Aplec de la Sardana, al paratge
de Santa Cristina.
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-

Dia 9 de maig: Assistència, juntament amb els altres membres, al
Consell Municipal de la Ràdio.

-

Dia 9 de maig: Assistència, delegada al regidor de Cultura Sr. Arseni
Frigola, a la inauguració de l’exposició “ Coneix i viu el museu d’art
de Girona”, a la sala polivalent de la Casa de la Cultura de Lloret de
Mar.

-

Dia 10 de maig: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme,
Sr. Jordi Orobitg i la regidora de Festes Sra. Ester Olivé, a la roda de
premsa del Costa Festival, al Hard Rock Café a Barcelona.

-

Dia 11 de maig: Assistència a la roda de premsa a l’Hotel Guitart
Monterrey del Costa Festival.

-

Dia 11 de maig: Assistència, juntament amb els altres membres, al
Consell d’Administració de Lloret Futur.

-

Dia 11 de maig: Assistència a la presentació del llibre “Josep M.
Forn, l’aventura del cinema” , amb la presència del M. Hble. Sr. Jordi
Pujol i Soley.

-

Dia 12 de maig: Assistència, juntament amb el regidor d’educació
Sr. Ignasi Riera i la Consellera d’Ensenyament Hble. Sra. Irene Rigau,
al lliurament de premis del concurs “Fem matemàtiques”, al Teatre
de Lloret.

-

Dia 13 de maig: Assistència, juntament amb altres membres de la
corporació, al lliurament de trofeus de la III Triatló – Lloret Costa
Brava.

-

Dia 13 de maig: Participació a l’arrossada popular al Barri de
Pescadors de Lloret de Mar.

3.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/12 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, dient
que avui es tracta de demanar l’aprovació de la primera aprovació de
modificació de crèdit de l’any.
En gran part, ve determinada la citada modificació per no haver pogut fer el
crèdit, amb la qual cosa hem d’intentar buscar poder realitzar baixes de
crèdit previstes.
També hem de tenir en compte que havent-se confirmat la pujada de l’IBI,
es fa ús d’una part d’aquest augment.
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Seguidament, dóna compte de les diferents partides pressupostàries que
formen part de la modificació.
Finalitza dient que el saldo net és positiu en 0’6%.
Intervé el Sr. Cortés dient que podíem llegir ahir en un diari provincial un
article en relació al present plenari d’avui, fet amb un to de lloança i de
futurologia de “política de fets i pactes consumats…”, en avançar el resultats
i aprovació del plenari que avui ens ocupa, llegeixo textualment: “...que és
un fet insòlit a Lloret de Mar que el Ple Municipal aprovarà demà (és a dir
avui) un conjunt d’inversions ... (i continua dient) més insòlit que qui ha
decidit les inversions que es faran és un partit en l’oposició…”. El titular
remarca “Són els diners de l’augment de l’IBI, i ha decidit destinar-los a la
millora d’escoles, a la promoció econòmica ... i millora de
“alguns”
barris…”
Malauradament hem d’estar d’acord en “lo insòlit” que és aquesta versió de
tripartit pressupostari lloretenc. “Lo insòlit” és que no passen 2 mesos que
no es facin modificacions del pressupost, o apareguin factures
per
reconeixement de deute.
Avui ens presenten una variació que implica una modificació en total de
1.853.000 euros, i podem afirmar que amb tantes variacions no s’afinen
bé les previsions econòmiques. I que “lo insòlit” és que a l’ajuntament de
Lloret el pressupost s’assembla més a un quadern de bitàcora d’un vaixell
que té deriva creixent i que se li ha de corregir el rumb, mes a mes, per
que el llastra l’endeutament, el cost de les inversions esportives (800.000
euros que avui se’ns proposa que desviem), i el manteniment de la despesa
corrent dels nous equipaments deficitaris d’ingressos i taxes pròpies, sense
haver fet un estudi de sostenibilitat pressupostària de cada inversió pels
anys futurs.
Abans, que el rumb fàcil d’incrementar sistemàticament l’IBI, que en temps
de crisi actual repercuteix directament en els lloretencs el cost de La
ineficiència de la gestió i manteniment de les inversions faraòniques
realitzades. Abans, cal enfilar el rumb de la eficiència de costos per cada
departament de l’ajuntament, per poder detectar les taxes ó preus públics,
deficitaris, que es recapten menys que el cost directe dels els serveis
impropis (és a dir, no obligatoris per llei de bases) que presta l’ajuntament
de Lloret. Per referències els treballs que des de les Diputacions donen
mètodes pel bon càlcul de costos departamentals (escoles bressol,
piscines).
En aquesta proposta de modificació de crèdit es calcula que l’esmentat
augment de l’IBI suposa més de 250.000 euros.
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En l’esmentat article de premsa fa una llista exhaustiva del repartiment i el
destí de despesa de 160.000 euros, que l’esmentat tripartit de l’oposició
decideix, avui en aquest plenari com s’invertiran.
No hi veiem cap esment al barri de Mas Romeu tot i ser aquests diners
“ingrés extraordinaris” veiem que una vegada més el govern municipal i el
partit signants del pacte pressupostari, que menystenen la petició de més
de 5 anys dels veïns de Mas Romeu, demanant una marquesina per la
parada del bus.
No poden al.legar els esmentats partits desconeixement, donat que es va
fer la petició en aquest plenari fa pocs mesos, llavors se’ns va dir que no hi
havien ni 6.000 euros disponibles en el pressupost ordinari.
Però ara estem parlant de diners que són un ingrés extraordinari, estem
parlant de mes de 250.000 euros, que provenen d’un increment de l’IBI
imposat per l’actual govern estatal, i que amb tant sols el 5% d’aquests
diners serien suficients per satisfer la petició quasi quinquenaria dels
veïns de Mas Romeu.
Per la qual cosa, un cop més, podem dir que
pressupostari, el barri de Mas Romeu no compte.

pel “insòlit” tripartit

Tornant a l’article de premsa, aquest fa lloança de que així es fa oposició
responsable. I parla de penjar-se medalles mútuament per les millores.
Considerem que excloure una petició formal de tot un barri com el de Mas
Romeu, no és fer govern responsable. En aquest olimpíada del despropòsits
a Mas Romeu l’únic pòdium que obtindrien es la “medalla de plom”.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que a l’igual que en els pressupostos,
per aprovar aquesta modificació es necessiten, a part dels dos grups que
formen el govern municipal, un altre grup, i aquest, que ja va dir que ho
faria quan es varen aprovar els pressupostos, ho fa el mateix grup, el grup
de PSC-PM.
No entén la crítica del Sr. Cortés, doncs són vostès els que han aprovat el
10% de puja de l’IBI, no nosaltres. Han estat els seus amics, Sr. Cortés.
Nosaltres ens limitem a aplicar els recursos.
Personalment, i donat que és el regidor de l’àrea, està molt content en què
es dediquin diners a la promoció econòmica i altres partides relacionades
amb el comerç.
Aquestes partides que comporten diferents activitats, així com el SOM i
cursos ocupacionals, són producte de les converses mantingudes amb el
PSC i procedeixen d’idees proposades per ells (repassa les diferents
partides).
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El que es pretén és promoure actuacions per millorar els àmbits comercial i
turístic, així com formar a la gent perquè puguin obtenir feina.
També hi ha una partida per comprar uns quadres de llum, que ha estat
sol.licitat per diferents ciutadans, i que facilitarà la feina, i es posaran en
diferents llocs del poble. També es farà una prova pilot per afavorir el
comerç especialitzat. Això es farà en el casc antic.
Una altra partida anirà per posar aire condicionat al mercat diari, i també es
preveu una partida per indemnització en el seu dia al Síndic de Greuges.
Finalment, es refereix a què es farà obra pública en nombroses
urbanitzacions, i per això, donat que –com ja s’ha dit- no podem anar a
crèdit, s’ha fet una pràctica que ell entén que s’hauria de convertir en
habitual, que és el d’escurar partides d’inversions que o no han estat
realitzades o en el que hi ha sobrants. Això permet també continuar amb la
construcció de la piscina.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que es fa la primera modificació
de crèdit als dos mesos i mig d'haver aprovat el pressupost municipal. ICVEUiA es va abstenir en els pressupostos per haver aconseguit aprovar una
esmena en la qual es recollia els diners suficients per obrir les urgències del
CAP durant l'hivern.
Els diners per a fer aquesta modificació de crèdit ve de l'increment d'un
10% de l'IBI del govern del PP, del que s'utilitzarà 1/3, i de partides
pressupostàries d'anys anteriors que, o bé havia romanent o bé s'ha decidit
no executar l'obra inicialment proposada, que ascendeix aproximadament a
1,5 m. €.
Dèiem en el Ple dels pressupostos que aquests no eren realistes i que no
abordaven els problemes dels quals vivim a Lloret.
Fruit del pacte pressupostari entre l'equip de govern i PSC, avui es recullen
algunes partides que des del PSC es va imposar: promoció econòmica SOM- 21.000 €, quan nosaltres presentem una esmena als pressupostos
per import de 80.000 € per a finançar els projectes d'emprenedors, el PSC,
ERC i CIU van votar en contra, ara ens varem trobar que amb una mica
més de 20.000 € es conformen, això sí, servirà per a crear un lloc de treball
per a coordinar els cursos de formació.
S'invertirà mínimament en els collegis de Lloret, però això sí, cada vegada
estaran més bruts, encara que en diguin optimitzar les hores, i a les
treballadores de l'empresa de neteja se'ls digui que retallar la jornada
laboral i l'escàs sou o prejubilar, sigui optimitzar recursos.

7

Nosaltres haguéssim realitzat una modificació de crèdit en la qual es
contemplés una major neteja en els collegis i així també protegiríem
l'ocupació local.
També haguéssim realitzat una modificació de crèdit en la qual de debò es
potenciés i s'ajudés a la creació de nova ocupació, encara que vostès han
volgut prioritzar la installació de càmeres de vídeovigilància.
I què no dir de passar els diners destinats a la redacció de la 2ª part del Pla
Especial del Nucli Antic, 151.000 €, a altres infraestructures, això sí fora
d'aquest barri, fent cas omís al projecte de remodelació de carrers que els
va proposar l'Associació de Veïns del Nucli Antic, però com a compensació
s'habilita una partida de 12.000 € per a bonificar l'obertura de nous
establiments, sense parar-se a pensar que un negoci funciona si té vendes i
que a causa de la crisi econòmica que varem sofrir especialment els
treballadors, no tenim un poder adquisitiu com per a comprar
abundantment. Amb aquesta mesura es demostra que a Lloret hi ha barris i
barris i comerços i comerços. I el comerç funciona si la gent pot comprar.
A continuació, intervé el Sr. Enric Martínez dient que estem davant d’una
nova modificació de crèdit, com succeeix darrerament en els pressupostos
d’aquests consistori, fruit d’uns pressupostos que no s’adequaven a la
realitat, que en el moment d’aprovació el nostre grup es va manifestar
votant en contra dels mateixos. El que si veiem és que l’equip de govern
paga els seus deutes, deutes adquirits amb el PSC per valor de 250.000 €,
que amb aquesta modificació de crèdit paguem 140.280.21 €, resten
90.500 €. Demanen que el grup del PSC els expliqui en què s’invertiran
aquests.
Per altra banda ens agradaria conèixer, Sr. Orobitg, a què es dedicaran les
partides de:
Comerç- Activitats diverses 9.000 €
Comerç Adquisició de Material 5.000 €
Promoció Econòmica – Activitats diverses 15.000 €.
L’IBI s’ha apujat un 10%, efectivament, es recorda que el govern s’ha
trobat les arques de l’Estat en molt mal estat, i nosaltres varem exigir no
fer l’augment del 3% a les ordenances. Per tant, hem estalviat això als
ciutadans de Lloret.
Dir-li al Sr. Orobitg que són un trio, això és la seva percepció, però quan
vostè necessita aquest trio, bé que ens ve a buscar.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Bernat, dient que primer vol contestar
al Sr. Cortés. Miri, nosaltres li dèiem el regidor trànsfuga, ara li diem el
regidor insòlit, perquè el que és insòlit és que vostè estigui aquí amb els
vots del Partit Socialista. Això si que és insòlit.
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I que ara estigui en aquests moments en el Partit Popular. Es insòlit que
vostè critiqui l’augment de l’IBI, quan ha estat el Partit Popular el que ho ha
fet.
Vostè no està en el grup socialista perquè nosaltres no varem fer un pacte
de govern amb CIU, per això és un regidor insòlit, perquè si hagués tingut
una mica de decència i honorabilitat, vostè no estaria assegut en aquesta
taula i hagués tornat la seva acta de regidor.
Vostè demana on estan els diners per als barris. Llegeixi bé la notícia de la
premsa i els Plens, i vingui a totes les reunions dels grups on ha gent
treballa, doncs ja es va dir que ara solament anava a les escoles i a la
promoció econòmica, i que s’està treballant en el tema dels barris.
Nosaltres no podem arranjar-ho tot, però almenys treballem. Per tant,
insòlit, potser si vol a partir d’ara li diran a vostè.
Per tant, la quantitat que s’ha dit de 90.500 € anirà als barris i per això
s’està treballant conjuntament amb els tècnics. Amb això contesta també al
Sr. Enric Martínez.
Continua dient que el partit dels socialistes va arribar a un acord
responsable amb l’equip de govern, per a la aprovació dels pressupostos
d’aquest any 2012 en el que es contemplava, entre altres compromisos, el
que amb l’augment de l’IBI, es destinessin un mínim de 250.000 euros a
inversions en escoles, barris i promoció econòmica.
Del total d’aquests 250.000 euros, avui es porta a aprovació d’aquest
plenari una modificació de crèdit, en la que 155.000,00 euros s’han invertit
en millores socials per al municipi.
Com a partit d’esquerres nosaltres ens preocupem per la gent de Lloret de
Mar. Per això hem destinat aquests diners a millores de les escoles i a
promoció econòmica.
Considerem que les escoles han d’estar en perfectes condicions, doncs és la
manera que els nostres nens i nenes, que són el nostre futur, puguin
estudiar i gaudir a la seva escola de la millor possible.
Desprès d’haver mantingut reunions i converses no només amb les
direccions de les escoles, sinó també amb el departament d’ensenyament
de l’Ajuntament i amb les Ampes de les escoles mitjançant l’Interampa, el
Partit dels socialistes destina els diners:
-

Escola Esteve Carles.
Escola Pere Torrent
Escola Pompeu Fabra
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-

Escola Àngels Alemany
Llar d’Infants Lola Anglada (climatització)
Llar d’Infants Els Pops (millores al pati)
A més de proveir d’equipament informàtic l’escola d’adults.

També entenem que s’havia de prioritzar la promoció econòmica (agraeix al
Sr. Orobitg la seva col.laboració) i per tant hem cregut que era important
millorar el Som en 21.000 €. Per això posarem una persona més al SOM,
que faci prospecció d’empreses, i 15.000 euros en cursos. I també diners
per promoció econòmica.
Els haig de dir que varem ser acusats al mes de gener de formar un tripartit
encobert, estem al mes de maig i no som regidors de govern, però decidim
pel be d’aquest poble i marcant prioritats, aquesta crec que és una forma
responsable de fer política.
Marcant prioritats que afavoreixin els ciutadans, com son el dia a dia d’una
escola, d’un barri o ajudar a trobar feina a aquell qui no la te. Proposant
coses que es poden fer i no pel fet d’estar a l’oposició demanar coses
impossibles.
Per tant el partit del socialistes continuarà treballant per fer una treball
responsable per Lloret de Mar, com ara ho fem des de l’oposició. Estem
treballant ara juntament amb govern i els tècnics per veure de prioritzar
quines necessitats tenen els barris per mirar dintre de les possibilitats i del
context econòmic ser útils a la ciutadania.
Intervé, tot seguit, el Sr. Fuertes dient al Sr. Bernat que li hauria de caure
la cara de vergonya de dir-li al Sr. Cortés el que li acaba de dir.
Vostè no està legitimat després de tot el que està fent, per dir el que acaba
de dir. Però ja li dirà millor després.
Continua dient que fa poc més de tres mesos que l’equip de govern i el nou
tripartit de Lloret de CIU-ERC i el PSC del Sr. Bernat varen aprovar els
pressupostos d’enguany, i diem el PSC del Sr. Bernat ja que el nostre partit
creiem i veiem que cal diferenciar-los: per una banda, trobem el PSC oficial
amb la seva executiva i per altre, el PSC del Sr. Bernat, la Sra. Pascual i la
Sra. Yerro.
El 30 de gener d’enguany en el ple de pressupostos, des de el nostre grup
ja varem avançar i dir el següent:
“Acabarem l’any amb continuades i elevades modificacions de crèdit
que ja són evidents abans de començar l’any. I el que es
inadmissible, es que maneguen els nostres diners amb el major
menyspreu al suor i esforç que hi han posat els ciutadans”
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I com tothom pot comprovar no ens varem equivocar. A tres mesos de que
el tripartit de Lloret aprovessin els pressupostos, ens porten una primera
modificació de crèdit de 1.8 milions d’euros, 300 milions de les antigues
pessetes.
I en que es gasten i modifiquen aquestes partides de
diners que
suposadament fa tres mesos no sabien que serien necessàries?.
Doncs principalment 800.000 euros en seguir fent la piscina, en més
màquines de zona blava per cobrar-nos més diners a l’hora d’estacionar, en
pagar el gas del teatre, en reformes municipals o en totes aquelles
inversions de les quals no disposen crèdit perquè a Lloret estem per sobre
del permès pel govern de l’estat.
Aquelles inversions que hi havia programades i que no es podien fer perquè
no ens podíem endeutar més ara decideixen portar-les a terme, reduint la
despesa corrent o totes aquelles partides -que al nostre entendre- són i
serien molt més necessàries que els seus projectes de grans horitzons amb
despeses milionàries que marxen amb pressupostos inflats o addicionals.
Però part de la despesa estrella d’aquesta modificació apart de la piscina,
son els 155.000 euros del PSC (o del Sr. Bernat, a partir d’ara potser hauré
de fer aquesta distinció de PSC i dels tres regidors) i que sembla que es
pengen com a la seva gran medalla com bé diu en el diari d’ahir diumenge
amb titulars com governar i decidir des de l’oposició.
Per dir-ho de manera clara i senzilla, aquests 155.000 euros corresponen a
una part dels 250.000 euros pels quals els tres components del Partit dels
Socialistes han venut la seva dignitat política, personal i el seu vot, a canvi
d’acceptar i aprovar els pressupost d’enguany.
Tant se val si el pressupost d’enguany porta al poble a la més absoluta
ruïna, mentre el partit socialista (suposadament a l’oposició) tingui 250.000
euros dels 59 milions de pressupost, tot resolt.
Ara ja ho sabem, canviar el teu vot encara que sigui en perjudici del poble
te una gratificació de 250.000 euros per decidir. Qui sap potser nosaltres al
proper ple de pressupostos si ens donen la mateixa quantitat multiplicada
per els sis regidors també els hi aprovem els pressupostos, que els hi
sembla? Doncs no senyors, no Sr. Bernat, nosaltres no ens venem com
vostès. Fa basarda veure com es tiren lloances entre vostès i el govern en
els diaris i aquí al plenari.
El que és pitjor a més, es que tracten aquests diners com si fossin seus i
com si els ciutadans els hi haguessin de donar les gracies, quan són vostès
qui encara els hi haurien de donar les gracies a la ciutadania per haver
donat la seva confiança perquè gestionin els seus diners, i ara haurien de
demanar perdó per no estar a l’alçada que se’ls hi requereix.

11

Perquè l’Ajuntament pugui seguir amb les seves obres faraòniques i
promeses electorals, i el PSC pugui seguir sortint al diari penjant-se les
medalles, Lloret haurà de renunciar a coses com millores en les
urbanitzacions de la vila les quals no tindran partides per aquest 2012 amb
l’excusa, segons sembla, del regidor Valls que al no poder fer inversions
perquè no tenim crèdit, no tenim diners per inversions a les urbanitzacions
però si per inversions com la piscina, li recordo que tot estava en el mateix
apartat.
Ja és sabut per tothom com des de aquest equip de govern es menysprea i
s’ignora a les urbanitzacions.
Retirar també 151.000 euros destinats al pla del casc antic per a altres
interessos o per inversions que el seu grup es va quedar curt en anteriors
legislatures com el tema de control de trànsit. Són exemples de les
conseqüències i perjudicis de les decisions del tripartit lloretenc.
Contesta el Sr. Frigola dient que respecte al tema de la marquesina de la
que ha parlat el Sr. Cortés, hem de dir que la parada on es demana la
marquesina de Mas Romeu ha estat utilitzada per 111 persones en tot l’any.
De totes maneres, intentaran que entri dintre el conveni amb Impursa per
si es pot posar.
Pel que fa al tema de l’esmena presentada i acceptada pel Sr. Rodríguez
sobre les urgències a Lloret, sap que nosaltres hem fet la nostra feina, però
que no ha estat possible i no depèn de nosaltres. Pel que fa al tema de la
neteja dels col.legis públics, hem de dir que ens hem limitat a racionalitzar
els recursos tenint en compte les necessitats, i poden afirmar que estan
netes i que no es tenen queixes.
Respecte a la intervenció del Sr. Enric Martínez, dir-li que vostè es va
oposar a què en les ordenances s’apugés l’IBI un 3%, i ha estat el seu partit
a Madrid el que l’ha apujat un 10%.
Vostè, Sr. Fuertes, continua amb les mateixes fixacions. Si algú està amb
nosaltres això significa que estan contra vostès. El PSC va arribar a un
acord amb nosaltres perquè va ser l’únic que ho va acceptar, i la seva
incidència amb els pressupostos va més enllà dels 250.000 €.
De nou, intervé el Sr. Cortés dient que és un tema de prioritats, no es posa
la marquesina que utilitzarien un nombre important de persones, però es
posa aire condicionat.
Jo soc regidor no adscrit, i no regidor insòlit. Això no és més que un
adjectiu. En tot cas, el que és insòlit és no voler ser alcalde i també ho és
sol.licitar la dimissió de dos regidors i després pactar amb aquest mateix
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grup els pressupostos. La meva decisió m’ha permès treballar a les
comissions de treball, perquè jo el que vull és treballar.
Pren la paraula, novament, el Sr. Orobitg dient que no es pot amagar la
realitat. Que ha hagut un canvi substancial amb la pujada d’un 10% de l’IBI
i que l’únic responsable d’això és el Partit Popular a Madrid.
També és realitat que es fa fixar en el 2011 el 75% com a límit
d’endeutament, que abans era superior. S’ha mantingut per a l’any 2012 i
no podem saber què passarà el 2013, però fins i tot podria ser inferior. Això
es preveia però s’ha fet realitat.
Nosaltres, els que governem, hem d’anar a salt de mata, perquè cada
setmana hi ha una normativa nova i, per tant, hem d’actuar reactivament.
Quan varen aprovar els pressupostos no varen poder computar l’IBI, però
Lloret necessitava un nou pressupost, perquè no es podia seguir endavant
amb el pressupost prorrogat.
Com ja ha dit, el nostre partit ERC, no va votar a favor de fer la piscina,
però les institucions han de complir amb les seves responsabilitats. I és per
això que entenem que s’ha de poder pagar les obres que s’estan fent.
Intervé, a continuació, novament el Sr. Rodríguez, dient que quant a les
diferents mesures que es pretenen realitzar amb aquesta modificació de
crèdit, és el reflex exacte de la falta de lideratge d'aquest equip de govern,
millor dita, és una absència total de govern.
Lloret de Mar no té govern i com a conseqüència és incapaç de proposar i
articular cap proposta amb un mínim de contingut. Estem assistint a un
naufragi anunciat, però el pitjor de tot és que en aquest naufragi estem
embarcats tots els que vivim a Lloret.
Des del nostre grup municipal haguéssim realitzat una inversió dels diners
disponibles per a obres en l'inici de projectes que dinamitzin la vida
econòmica i social dels diferents barris de la nostra ciutat, i concretament
ens referim a dos projectes que ICV-EUiA va presentar en les eleccions
municipals: el parc dels contes populars i la reforma del parc de Can Xardó,
ja que vostès no tenen iniciativa, des del nostre grup municipal els oferim
aquests projectes, els hi regalem sense cost algun, perquè per primera
vegada en aquesta legislatura intentin liderar el rumb d'aquesta ciutat.
I per a acabar un parell de coses: en els pressupostos municipals se'ls va
oblidar consignar una partida per a pagar el consum del gas del teatre
municipal, no és estrany, ja que vostès són els quals acaben les obres amb
tres o més anys de retard, i pot ser que no s'hagin assabentat que el teatre
ja està acabat, o pot ser que no pensessin tenir programació. També dir-los
el sobre cost de l'obra del CEIP Àngels Alemany és d'un 27%.
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Pren la paraula, tot seguit de nou, el Sr. Enric Martínez, dient que el que ell
ha dit és que si fos per vostès l’IBI s’hagués apujar un 3% a les
ordenances, al que s’hauria afegit el 10% de l’Estat, i això nosaltres ho
varem impedir.
El Sr. Orobitg ha dit la paraula màgica, especular, això és el que han estat
fent vostès amb el pressupost.
No ens sorprèn que en el Ple de pressupostos el PSC hagi venut el seu vot,
no ens sorprèn donat que el pacte de govern no era tan sols de CiU+ERC,
sinó que externament està adherit el PSC i, en canvi, ens acusaven a
nosaltres. Per aquells que vulguin comprovar les nostres afirmacions,
nomes cal fer un seguiment de les votacions del PSC en els darrers mesos,
en el 90% han votat a favor de l’equip de govern en els plenaris d’aquest
Ajuntament.
Novament, intervé el Sr. Bernat, dient que es reafirma en tot el que ha dit
sobre el Sr. Cortés i al que demana novament que deixi l’acta de regidor, ja
que la va aconseguir amb els votants i, per tant, amb vots del PSC.
Nosaltres el que fem és complir amb el nostre programa electoral (SOM,
barris, escoles, etc.), al menys ho hauria de saber.
Nosaltres complim amb el nostre programa electoral i la diferència entre
vostès i nosaltres, Sr. Enric Martínez, és que vostè per donar suport a
l’equip de govern, exigiria entrar en l’equip de govern, i nosaltres no.
Evidentment, Sr. Fuertes, nosaltres tenim la sort de viure en democràcia i,
per tant, tenim pluralitat i estem contents que sigui així. No sap si tots els
partits funcionen així, el nostre si. Li puc assegurar que treballem junts i
amb bona harmonia, amb la Junta del nostre partit.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que amb els diners d’aquesta
modificació de crèdit, es finança part de la piscina i les altres inversions del
PSC.
Però això farà que altres coses no es puguin fer. Així s’ha reduït la partida
en 206.000 euros menys per clavegueram a Lloret Blau.
També haurem de renunciar a les millores dels vestidors del poliesportiu del
moli i a diverses reformes. Després de gastar-nos més d’un milió en els
vestidors i reformes del camp municipal. Els del Molí es poden esperar, en
definitiva per aquest equip de govern, la gent del moli o dels barris, també
son de segona, seguidament després de les urbanitzacions.
Deixarem de realitzar la rotonda a l’avinguda pau casals i la rotonda de
l’avinguda de tossa, punts molt conflictius de vehicles i d’autocars a l’estiu,
però tant se val, és més important la piscina o els 250.000 euros de PSC,
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que el nostre turisme, els serveis de primera necessitat i la mobilitat de la
població.
També deixarem de realitzar millores en la remodelació de les voreres del
passeig marítim, en l’enllumenat de Sa Caleta, o en la reparació i millores
de la via publica que directament afectaran a la seguretat del ciutadans,
dels vehicles i directament a la imatge de població, com el recent paviment
de la riera, mostrant una imatge de deixadesa. I si no, surtin aquí al passeig
i mirin les voreres.
Però no tot es queda aquí sinó que anullarem 674.000 euros en millorar les
installacions del servei d’aigües. Ni tenim els 20 milions de privatitzar
l’aigua ni les millores a la xarxa. Després la companyia diu que no li surten
els números i per això ens pugen el rebut. Es clar, amb tota l’aigua que es
perd per les canalitzacions velles subterrànies i que vostès havien de
renovar amb aquells diners.
Tindrem una super piscina, però unes canalitzacions d’aigua per emplenarla velles i que rebentaran dia si i dia també.
Per tot això, no estan d’acord amb la modificació i, com a conseqüència,
votaran en contra.
Hi ha un virus, Sr. Bernat, en aquest Plenari. Tothom desitja una regidoria,
un bon sou, i hi ha una dita que diu: és possible guardar un secret entre
tres persones, però solament si dues estan mortes.
No ens vingui a explicar coses quan tots sabem que vostès ja han fet un
pacte amb CIU que ja saben quines regidories els pertoca a cadascú de
vostès, i si no s’ha portat a terme és perquè la seva executiva els va posar
pals a les rodes. Això ho sap tothom, no canviïn la realitat.
Seguidament, intervé el Sr. Valls dient que gràcies a dos tripartits diferents,
s’han pogut aprovar ordenances i pressupostos, i això és necessari perquè
Lloret necessita i perquè l’actual equip de govern està en minoria.
Hem de tenir en compte, i no ens podem equivocar, que no tenim crèdit
aquest any i, per tant, ens hem vist obligats a utilitzar totes les obres en
què hi havia romanent, per així poder prioritzar les obres que tenim
compromeses. Ens toca prioritzar i no sols a Lloret, ja que lamentablement
tothom està en crisi.
Aquest equip de govern té els projectes molt clars i aquest ajuntament mai
havia fet tanta inversió pública com en els últims anys. Equivocats o no,
hem fet moltes coses.
També vol recordar que amb l’anterior govern de CIU, durant uns anys es
va congelar l’IBI, i la puja durant tots aquests anys, en el seu conjunt, va
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ser inferior al 10%. En aquest tema, el que s’està fent és actualitzar la
realitat de Lloret.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que està molt satisfet del
govern que tenim, malgrat que estigui en minoria. Però evidentment hi ha
temes que necessita de la col.laboració d’altres grups municipals per
aquesta mateixa raó. Però fem esforços per poder governar.
Es difícil, i més en aquesta situació econòmica, fer contents a tots els barris
i a totes les urbanitzacions, i més quan aquestes últimes són nombroses i
amb problemes molt complexos. Però fem coses i esforços en aquells temes
que considerem prioritaris. Així, per exemple, es farà l’enllumenat de Lloret
Blau, la qual cosa implica que no podrem fer altres coses.
Donat que s’ha fet referència al teatre, dir que s’havien pressupostat uns
ingressos de 40.000 € i que ja s’han recaptat 42.000. per tant, la
programació va per bon camí.
Com ja s’ha dit, les partides que hem pogut treure d’obres diverses ens
permetran continuar finançant el projecte de la piscina. També haurem de
pressupostar la nova caserna de la policia local. I no podrem fer rés més. La
resta de projectes no es podran fer per falta de finançament, i ens haurem
de centrar en el manteniment del municipi.
No ha estat fàcil arribar a un acord, i entén que els tres grups hem fet un
exercici de responsabilitat. Lloret no es podia permetre uns pressupostos
prorrogats, i de no haver arribat a un acord creu que no ens hauríem sortit
com a municipi.
Governar amb minoria és sempre difícil, però encara ho és més amb l’actual
situació econòmica.
S’ha parlat de dos esdeveniments, un el “Harley Butts” i ha de dir que si no
s’ha fet és perquè els organitzadors no varen poder fer-ho per falta de
temps i capacitat econòmica, i no ha volgut parlar públicament del tema per
respecte a ells.
Quant al “Reggae Festival”, es podrà fer donat que el PSC ha ofert una de
les seves partides. El Sr. Orobitg s’ha reunit amb ells i si bé s’autoritzarà
serà amb condicionants com horari, neteja i respecte als veïns.
Sense més deliberació, i per 11 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM i
ERC, i 10 vots en contra dels regidors del MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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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Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries:
I) Suplement de
codi
4310
22699 Comerç.4330
22699 Promoció
4330
22706 Promoció

crèdit (despesa corrent)
detall
Activitats diverses
Econòmica.- Activitats diverses
Econòmica.- Serveis SOM

Increment
9.000,00
15.000,00
21.000,00
Total 45.000,00

codi
1510
47902
2410
22706
3351
22102
9120
23001

II) Crèdit Extraordinari (despesa corrent)
detall
Subv. diverses actuacions Casc antic
Promoció del treball.- Cursos ocupacionals
Teatre.- Subministrament Gas
Indemnització assistències Síndic Greuges

Increment
12.000,00
15.000,00
20.000,00
4.000,00

Total 51.000,00
III) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
1510
61918
Vies públiques.- Millores urb.Suró Gros
1650
61901
Enllumenat.-Urb.Lloret Blau (conveni 17/06/03)
3211
63200
CEIP Esteve Carles.- Reformes
3212
63200
CEIP Pere Torrent.- Reformes
3213
63200
CEIP Pompeu Fabra.- Reformes
3214
63200
CEIP Àngels Alemany.- Reformes
3216
63200
Llar d'infants Lola Anglada.- Reformes
3217
62500
Llar d'infants els Pops.- Mobiliari i equipaments
4311
63200
Mercat Municipal.- Adequació i millora
9200
63200
Serv. Generals.- reformes i millores edif. Mpal.

Increment
32.580,18
206.169,84
5.725,57
25.740,43
14.470,70
2.735,74
20.600,00
2.993,81
5.243,00
14.868,44

Total 331.127,71

codi
1550
61931
1550
61932
1550
61933
1650
62300
3218
62601
4310
62500

IV) Crèdit Extraordinari (inversió)
detall
Vies Públiq.- Adeq.desperfectes plujes tardor/11
Vies Públiq.- Mill. accés 3B-13 des d'El Rieral
Vies Públiq.- Remod.C/Enric Granados i Oliva
Enllumenat públic.- Quadres llums
Ensenyament d’adults.- Equipament informàtic
Comerç.- Adquisició material
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Increment
65.215,57
36.661,49
161.244,54
15.000,00
3.017,96
5.000,00

Total 286.139,56

V) Suplement de crèdit (inversió). D’acord amb el punt
11 de l’acord d’aprovació del pressupost general per a
l’exercici 2012 aprovat en ple de data 30/01/2012:
codi
1320 62700
1333 62300
1651 63201
1710 61901
1790 62300
3330 63200
3331 63200
3400 63200
3425 63201
4540 61900
3423 63200
9260 62601

detall
Policia Local.- Sistemes de control i vigilància
Aparc.zona blava.- Adquisició de maquinària
Semàfors.- Adequació LED
Parcs i jardins.- Reformes i millores
Platges.- Millores installacions
Museu del mar.- Maquinària climatització
M. Can Saragossa.- Reformes i millores
Esports.- Construc.nova àrea esportiva
Pistes d'atletisme.- Renovació illuminació
Camins i rieres.- Adequació i millores
Poliesportiu vell.- Reformes i millores
Serveis Informàtics.- Adq.hardware i software

Increment
60.000,00
39.149,00
37.000,00
36.000,00
22.000,00
13.950,00
26.312,34
800.000,00
22.030,00
22.000,00
10.680,00
51.000,00

Total 1.140.121,34
Total expedient de modificació de crèdit……………

1.853.388,61

B) Els recursos
econòmics
a utilitzar
per a
fer
front a
l’expedient de referència se instrumentarà d’acord amb el que
disposa article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Majors i/o nous ingressos
(corrent)
codi
detall
11300 Impost sobre béns immobles

Increment
96.000,00
Total

II) Majors i/o nous ingressos
(inversions)
codi
detall
11300 Impost sobre béns immobles

Increment
258.706,21
Total

codi
1611 62701
3424 63201
1510 62301
1510 64000

III) Baixes de Crèdits (inversions)
detall
Serv. Clavegueram.- Collector urb.Lloret Blau
Poliesportiu el Molí.- Millora vestidors
Serv. Urbanisme.- Urb. Entorn Can Saragossa
Serv. Urbanisme.- Proj. Pla Especial Casc antic
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96.000,00

258.706,21

Minorament
206.169,84
41.467,40
38.569,29
151.891,55

1550
1550
1550
1550
1550
1610
1650
1650
1650
1710
3400
3424
3426

61907
61910
61912
61913
61915
62700
61900
63201
63203
61902
64000
63200
64000

Vies Públiques.- Reparació i Millores
Vies Públiques.- Rotonda av. Tossa P. Can Xardó
Vies Públiques.- Const. Rotonda Av. Vila Tossa
Vies Públiques.- Rotonda c/Pau Casals
Vies Públiques.- Remod. voreres ps. Marítim
Servei Aigües.- Mill. Installacions
Enllumenat i semàfors.- Adq. Material
Enllumenat.- Renovació ps. Sa Caleta M.
Enllumenat .- Semàfors av. Vila Blanes
Parcs i Jardins.- Installació tanca bici park
Esports.- Projecte zona esportiva
Poliesportiu el Molí.- Reformes
Pavelló Pompeu Fabra.- Proj. i direcció

62.991,83
4.435,11
2.583,28
122.040,50
19.289,51
674.570,08
5.160,13
7.991,11
19.782,80
15.656,83
1.846,36
31.263,81
92.972,97

Total 1.498.682,40

C) Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la
modificació de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el
qual s’atendran les reclamacions formulades. En cas de no presentarse cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es
procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en
el tauler d’anuncis de la Corporació.
4. MODIFICACIO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'ANY 2012
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient, en primer lloc,
que agraeix els condols tant de la corporació com de tantes persones al
llarg d’aquests dies.
Pel que fa al tema que es presenta a aprovació, ha de dir que del resultat
del traspàs de persones dintre de diferents places, educació havia perdut
una persona i llavors s’ha optat per ampliar l’horari d’una persona que ja
treballava al departament i que, a més, té molta experiència en el mateix.
Sense més deliberació, i per 18 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, i 3 abstencions dels regidors del PPC i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any
2012 aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 31 de
gener de 2012, degut als canvis que s’han produït des de la seva
aprovació, per necessitats del servei.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril modificat
per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts. 126 i següents del RDL
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781/86, de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, de 30 de
juliol, i la resta de disposicions vigents en la matèria.
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.- Modificar l’Annex I de la següent manera:
MODIFICACIÓ PLANTILLA
LABORALS
A.- TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA
1. Auxiliar Administratiu – C2. de temps parcial a temps complert
SEGON.- Modificar l’Annex III de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
LABORALS
SECCIÓ: EDUCACIÓ
94

Aux. Administr.-C2

ANGELINA BONET CARDONA

14/85

TERCER.- D’ acord amb l’exposat anteriorment, es procedeixi a
modificar el corresponent contracte laboral
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DELS
SERVEIS i ACTIVITATS A DONAR A LES PLATGES DE LLORET DE
MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que
aquest 2012 s’han realitzat noves ordenances municipals de convivència i
civisme, així com de la via pública, i per tant, s’ha cregut necessari
actualitzar i redactar el reglament de serveis de platges, a fi d’adaptar-lo a
la resta de normatives i regular temes nous, com el transport marítim de
passatgers, rodatges, casaments, etc., que no estaven reglades.
El redactat ha estat consensuat per la Comissió de Platges i en la seva
redacció s’han tingut en compte tota la legislació vigent sobre la matèria.
Dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés, dient que ha de destacar el gran nivell tècnic del
reglament, donada la seva complexitat. Segur que és fruit d’anys
d’experiència sobre aquests espais que han de ser atractius, perquè es
tracta d’un dels actius més grans que té Lloret.
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Pren la paraula el Sr. Orobitg felicitant, primerament, els tècnics municipals.
Aquest reglament intenta donar resposta als interessos de tots els implicats
a la platja. L’objectiu és bo i es tracta d’aconseguir conciliar una bona
activitat turística amb els interessos dels veïns i dels visitants més assidus.
Confia que funcioni aquest objectiu.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez felicitant els tècnics i, especialment,
a la tècnica de medi ambient, i creu que aquest reglament ha de ser un pas
important per fer el millor ús possible de les platges, sense que ningú es
vegi perjudicat.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, felicitant també els serveis
tècnics, tot dient que aquest reglament és fruit de les aportacions de tots
els grups municipals.
Confia que es faci complir als concessionaris l’obligació de tancar quan els
pertoca (es refereix als quiocs-bar). Ells vigilaran el compliment d’aquest
tema, perquè entén que és molt important per la convivència de tots els
sectors implicats.
Fins ara no s’ha tingut prou cura d’aquest tema, i creu que s’ha de fer
perquè les platges per a Lloret són el nostre més preuat tresor.
A continuació, intervé la Sra. Pascual dient que aprovar un reglament que
ens ajudi a mantenir una bona convivència en l’ús del nostre principal actiu
turístic, les platges, és pel PSC de Lloret una prioritat.
En un any en què la composició del govern, en minoria, permet a aquest
hemicicle participar d’una manera activa de les decisions que es porten a
terme a Lloret de Mar, ho hem vist en el tercer punt d’aquest mateix ordre
del dia d’avui, on hem aprovat una modificació de crèdit que des del partit
dels socialistes hem destinat a les escoles, barris i promoció econòmica de
la vila, és important poder aprovar amb el màxim consens de les forces
polítiques la normativa que regirà en les diferents installacions i serveis de
les nostres platges.
Un reglament que ara que estem treballant en les ordenances de via pública
i civisme de la vila, s’adequa en la mateixa línia plantejada i treballada per
tots els partits polítics.
Des del PSC ens sentim orgullosos d’haver pogut debatre prèviament el
contingut del reglament que avui ens presenta el govern i volem agrair als
tècnics, i molt especialment a la tècnica del departament, l’Anna Aulet,
l’esforç i dedicació que ha dedicat en la redacció, informació i exposició
d’aquest mateix reglament.
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El PSC creiem que aquest reglament que ara inclou la corresponsabilitat
dels adjudicataris en les males actuacions que es puguin generar en els
seus establiments i activitats, de manera que l’administració i l’empresa
pública lluitem per uns objectius comuns, fent complir la normativa per tal
de garantir la bona convivència i el bon manteniment dels nostres actius, és
molt positiu. Des del partit dels socialistes sempre hem defensat aquesta
collaboració real entre el sector públic i privat perquè és la única manera
de que el vaixell arribi a port i deixi de fer voltes sense rumb.
Aquest és un reglament que regula l’emissió de música ambiental als
quiosc-bar de la platja, de 8 de la nit fins el tancament, i amb limitadors
acústics, i d’altres activitats que ja es donaven i no estaven regulades com
el tema dels casaments, rodatges, etc. Per tant entenem que amb aquest
nou reglament de platges, Lloret de Mar es posa al dia en matèria de
normativa per garantir el bon ús i gaudi del nostre principal actiu turístic les
platges.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Fuertes, dient que després d’estudiar
detingudament el reglament de platges de Lloret de Mar que es porta avui
per a la seva aprovació, si bé en la seva majoria hi estem d’acord en el
mateix, hi han alguns punts els quals ja hi varem expressar en les reunions
prèvies la nostra disconformitat.
Concretament pel que feia referència a un dels punts que va suposar més
debat i aquest va ser l’article 17 de emissions acústiques.
Des de la nostra formació sempre hem estat partidaris d’establir ordre. Un
ordre que fins ara creiem que era inexistent. Però posar ordre en una casa,
no vol dir buidar-la tota o prohibir-ho tot ja que creiem que aquesta actitud
provoca en algunes ocasions l’efecte contrari.
Pel que fa a l’article 17 creiem que permetre musica ambiental durant les
hores diürnes a les terrasses del municipi, -entenem musica ambiental
aquella que en permet mantenir una conversa sense aixecar la veu-, no
creiem que sigui un fet que pugui destorbar. Els sorprèn que, per altra
banda, sí que es permet posar música a partir de les 20 hores fins passades
les 12 la nit amb un limitador, no entenem que durant el dia no puguin
disposar de música ambiental amb el mateix limitador a un volum més baix
i ja no només a les platges sinó a la resta d’establiments de Lloret.
Per altre banda tampoc entenem les limitacions estrictes que en un tiquet
de compra de lloguer d’unes gandules, d’un passeig en creuer en moto
aquàtica, parasailing o d’altres, no es permeti que hi pugui haver publicitat
de diferents comerços o empreses de Lloret.
Creiem que s’està anant massa lluny en situacions que aporten un benefici
econòmic als serveis de temporada i que en l’època que estem patint són
del tot necessaris.
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Que en un tiquet de gandules hi hagi publicitat d’una discoteca o d’un local
o del Water World o qualsevol servei de la vila no crea cap perjudici.
Srs. regidors, prohibirem la publicitat en els tiquets que rebem al posar el
combustible, en els dels supermercats, prohibirem les bosses de paper a on
posem el pa de les benzineres plenes de publicitat?.
Senyors la temporada és i serà (el Sr. Orobitg ho podrà confirmar), si no la
pitjor en molts anys serà de les pitjors i tot el que veiem són restriccions i
més restriccions en fets que no tenen cap relació ni responsabilitat en els
fets que varem patir el passat estiu.
Estan tirant tirs a l’aire sense fer diana al principal problema, ara bé,
aquests tirs a l’aire estan comportant l’estampida de tot el turisme, el bo i el
dolent que no volem. El dolent si que l’hem de fer fora.
Per altre banda creiem que en els serveis de platja es té en l’oblit la platja
de Canyelles, l’única que no disposa de segell de qualitat. Ens informen que
una part de la platja no es passa la màquina, els serveis públics estan
tancats fins al mes de juny, i creiem necessari que el servei de vigilància i
salvament hauria d’estar operatiu en aquelles dates fora de temporada (en
totes les platges), però que per diferents festivitats o turistes, com els
portuguesos, el servei temporalment hauria d’estar operatiu, fet que ja
varem expressar en reunions prèvies.
També varem fer la proposta de establir espais dins la platja per a fumadors
i que aquesta zona fos netejada amb més intensitat com ja fan a moltes
platges de l’estat espanyol i americà.
Finalitza dient que ells també feliciten a la tècnica i al regidor de medi
ambient, i que per les raons que ha dit s’abstindran, malgrat estar d’acord
en una part important.
Contesta el Sr. Riera que s’uneixen a la felicitació a la tècnica. Que aquest
reglament s’ha fet, com ja s’ha dit, amb l’aportació de tots els grups. Per
això no contempla tot el que cadascun vol, sinó que ha hagut un acord
entre tots. Per això entén que tots són corresponsables.
Ara toca sentir la gent que té interessos en el tema.
Com ja s’ha dit sobre el tema d’autoritzar música en els quioscs-bar, va
haver a la reunió de la comissió de platges posicions diferenciades. Es va
discutir tant si s’autoritzava o no, així com les condicions i horaris de la
mateixa si es feia. La proposta va ser la majoritària.
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Pel que fa al tema de la propaganda, ha de dir que no és un tema de
l’ajuntament, sinó que la legislació de costes prohibeix cap tipus de
publicitat a les platges.
Per últim, entén que el Sr. Fuertes no és capaç de mullar-se i creu que
hauria de fer un esforç i votar a favor d’aquest reglament.
De nou, intervé el Sr. Orobitg, dient que creu que es pot autoritzar música
ambiental però a partir de determinades hores. Aquesta és la nostra
realitat, perquè en un altre horari ens trobem el que passa ara a la platja
gran de Lloret, que és un punt de trobada de turisme jove, per consumir
begudes alcohòliques, i el seu comportament fa que es donin espectacles
dolents per la imatge turística de Lloret.
Autoritzant aquest tipus de música ambiental i a partir d’una determinada
hora, el que es persegueix és que hagi un altre tipus de perfil de persones
que puguin gaudir d’aquesta música. S’ha intentat recollir les situacions que
es donen per intentat reconduir-les i aprofitar tot el que sigui possible.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que entén el tema de la
música i perquè s’ha regulat d’aquesta manera. Ells no tenen cap
inconvenient en aprovar-ho, si bé ells haurien estat més tolerants.
Miri, Sr. Riera, nosaltres ens mullarem si ho fa vostè. Si em dóna la paraula
que a la platja de Canyelles es neteja amb màquina i es lluita pel segell de
qualitat, si fa un compromís verbal sobre aquest tema, ells votaran a favor.
Novament, contesta el Sr. Riera que ell ja es mulla des de l’any 2003 i que
ho fa cada dia, perquè estima el poble de Lloret i totes les seves platges.
Recull el que ha dit el Sr. Fuertes, i farà el possible perquè la platja de
Canyelles, igual que totes, tingui la Q de qualitat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que malauradament ja ha
hagut de signar sancions de serveis de platges per no respectar l’horari de
tancament. Per tant, Sr. Enric Martinez, s’està fent ja aquest seguiment.
Respecte el tema de la publicitat, sigui amb els tiquets o en un altre lloc, la
llei no ho permet. Per tant, no és un tema que depengui de nosaltres.
Pel que fa a les possibles zones de fumadors, gairebé hauria de ser al
contrari, zona de no fumadors, doncs la platja està plena de burilles.
Per últim, respecte a la platja de Canyelles, dir que la nostra responsabilitat
és treballar per totes les platges per igual.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Atès que aquest 2012 s’han redactat noves ordenances municipals
que regulen aspectes de convivència i civisme també en l’àmbit de
platges, així com activitats i serveis a via pública, s’ha considerat
necessari actualitzar i adequar el redactat del Reglament per a la
gestió dels serveis públics a donar a les platges de Lloret de Mar a fi
d’ajustar el contingut del text al redactat de la resta de normativa
local, així com establir les condicions reguladores de certes activitats
que s’organitzen a les platges del municipi (transport marítim de
passatgers, rodatges, casaments, fires, etc.) i que no estaven
reglades en el Reglament vigent.
Atès que les modificacions introduïdes en el redactat del Reglament
per a la gestió dels serveis i activitats a donar a les platges ha estat
exposat i consensuat a la Comissió de platges de data 25/04/2012.
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 PER A LA GESTIÓ DELS
SERVEIS i ACTIVITATS A DONAR A LES PLATGES 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 allegació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
allegacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
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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.
6.- RESOLUCIÓ D’ALLEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE
LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que aquest
Plenari va aprovar inicialment aquestes ordenances el 27 de febrer. Durant
el període d’exposició pública s’han presentat 6 escrits d’al.legacions.
En data 2 de maig, els Serveis Jurídics emeten informe de legalitat en
relació a les al.legacions de contingut jurídic. L’informe consta a l’expedient.
Del citat informe, es desprèn que la major part dels articles qüestionats
s’ajusten a dret, si bé es proposa l’estimació d’algunes de les al.legacions,
en alguns casos per major seguretat jurídica.
Així mateix, la comissió de treball integrada per diversos grups municipals
han estudiat les al.legacions, que són de conveniència i oportunitat, arribant
a un acord majoritari, pel que es desestimen una part de les al.legacions,
estimant-se les referents als arts. 30.7.1, 50.3, i afegir un punt novè a l’art.
63.
Continua donant lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que aquestes ordenances són necessàries per a
la regulació d’una activitat tant important per a Lloret com és el turisme,
activitat en la que som punters.
Hem d’aconseguir que els nostres nombrosos visitants estiguin a gust i
contents, i això ho hem de fer amb la coexistència amb la resta de
ciutadans, perquè els nostres empresaris puguin guanyar-se la vida tot
l’any. Hem d’aconseguir la convivència entre tots nosaltres i els nostres
interessos.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que ell voldria incidir en el procés que
s’ha seguit per aprovar aquestes ordenances, i entén que ha estat un
procés modèlic. Evidentment, tota reglamentació és viva i per tant seguirà
essent objecte de discussió política però hem de dir amb satisfacció, que
han estat fruit del consens.
Evidentment, no són les ordenances de ningú en concret, i l’important és
que tots hem aportat, si bé tots hem hagut de cedir. I a més, els que no
estaven d’acord han tingut la possibilitat de presentar al.legacions.
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Entén que amb aquestes ordenances s’han aconseguir els objectius marcats
en el Ple Municipal del 31/08/2011, que sense dubte ha estat el punt de
partida d’aquestes.
Com tots saben, es va aparcar l’art. 52 sobre les mostres comercials, ja que
serà objecte d’una altra ordenança, en la que tots saben ja s’està treballant,
i que intentarà que es pugui aprovar o bé a final de mes o en el Ple
següent.
Com ja ha dit, el més important és que aquestes ordenances han estat
elaborades entre tots nosaltres.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que avui és la segona vegada
en poc temps que parlem d’aquestes ordenances, l’objectiu de les quals és
intentar posar ordre en els espais comuns.
Com ja s’ha dit, són el resultat d’una nova forma de treballar, més
participativa, en el que tots els grups polítics hem pogut dir la nostra, i això
és un fet novedós en els últims anys.
Per la seva part, ells potser abans d’aprovar-les, les haguessin sotmès a la
ciutadania perquè la participació encara fos major, i no solament en via
d’al.legacions. Felicita a tots els que han utilitzat aquesta possibilitat i han
presentat al.legacions.
Entén que han de ser flexibles en la seva aplicació i que hem de ser
capaços, si la realitat així ens ho fa veure, de modificar-les si és necessari,
doncs hem de tenir en compte que condicionen moltes de les activitats que
es realitzen a la població.
Deixa tres reflexions sobre temes que segurament s’hauran de seguir
treballant, i que són la publicitat de bars i restaurants versus la publicitat de
les discoteques; música en les terrasses; i el tema dels “propagandes”, que
per cert, ara ja n’hi ha d’¡l.legals. Potser sobre aquest tema s’haurà
d’intentar regular que es pugui fer en determinats horaris, tot i que ara és
una mica precipitat, però és possible que ens ho haguem de tornar a
plantejar properament.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez, dient que creu que ens
hem de felicitar tots perquè aquestes ordenances són fruit de l’aportació de
tots els grups municipals.
Com ja han dit reiteradament, ells haguessin volgut que s’aprovés el tema
de les mostres comercials (art. 52), però no ha estat possible, si bé recullen
el que ha dit el Sr. Orobitg que es presentaran aviat. Recorda, de totes
maneres, que ells haguessin volgut que es fes una ordenança regulant tots
els temes relatius al comerç.
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Però, evidentment, no n’hi ha prou en aprovar unes ordenances, sinó en
fer-les complir. Perquè en aquests moments tampoc estan permesos els
“propagandes” i en canvi els tenim. Entén que també s’ha de treballar molt
dur per eradicar la prostitució dels nostres carrers.
Finalitza felicitant també als Serveis Tècnics, especialment als Serveis
Jurídics i de la Policia Local.
Tot seguit, intervé la Sra. Pascual dient que aquesta és una ordenança que
com ja varem comentar en la sessió plenària del mes de febrer on la varem
aprovar inicialment és un èxit de la democràcia on els grups polítics hem de
felicitar-nos perquè l’hem treballada plegats.
Com també hem debatut la resolució de les al.legacions presentades entre
les que hem acceptat les que hem pogut consensuar entre la majoria de
partits.
Finalitza felicitant a tots els tècnics que han participat, així com tots els
grups polítics representats a l’Ajuntament.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que sembla que el Sr.
Orobitg s’ha dirigit a ell quan ha dit que havia hagut la possibilitat de
presentar al.legacions. Doncs bé, ells no ho han fet perquè no volen fer la
feina dues vegades, perquè no volen que els diguin novament que no les
mateixes persones.
En contra del que ha dit el Sr. Rodríguez, ells entenen que aquesta forma
de treballar tots plegats, ho troben normal, potser perquè nosaltres
solament portem un any i no sabem com es feia abans. Està segur que és
una forma millor, i potser també s’hauria d’haver donat coneixement abans
a associacions i certs gremis.
Pel que fa a la propaganda, com ja han dit, nosaltres som partidaris de
permetre-la d’alguna mena, màxim quan la realitat ens diu que ja la tenim,
donat que algunes discoteques la continuen fent de forma clandestina.
Volem aclarir uns comentaris que ens han arribat per diferents gremis.
Sembla ser que quan algú s’acosta a l’equip de govern de CIU i ERC i els hi
donen felicitacions per la nova ordenança, aquests treuen pit satisfets dient
que ja n’hi havia prou i que segons sembla ells són fantàstics i
meravellosos.
Però quan se’ls hi acosta algú que ho critica, des de ciutadans de carrer fins
als diferents gremis que engloben els hotelers, restauradors o comerciants,
els discurs és ben diferent.
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El discurs llavors canvia i la resposta abaixant el cap és que aquests del
MILLOR ens pressionen molt i ens estan obligant a dur a terme aquestes
mesures.
Senyors del govern, si us plau, vull que facin o declarin públicament en què
quedem. Som l’únic grup que no a recolzat aquestes ordenances tal i com
estan redactades.
A dia d’avui l’equip de govern ha fet una batuda de prohibicions a
establiments i empresariat lloretenc, però cap contra els venedors de droga,
les prostitutes o els propagandes en especial els dels prostíbuls que cada
cop n’hi ha més.
Ens escoltem l’excusa de que no es pot actuar perquè les ordenances
encara no estan vigents.
Però els recordo que el Decret d’alcaldia està vigent i, per tant, des de
l’estiu passat esta prohibit els propagandes i la venda de droga esta
prohibida sempre. Per què no s’actua?.
S’està incidint en temes que no són únicament els que causen els aldarulls a
Lloret i el veritable problema s’està evitant de tocar.
Es cert que tots hem treballat junts, però ells pensen que en alguns temes
hem arribat massa lluny, sobretot tenint en compte la greu situació
econòmica i que en aquests moments també hem de fer el possible per
ajudar a l’empresariat.
Contesta el Sr. Valls que l’ordenança per si sola no resoldrà els problemes,
perquè el que fa és regular. Creu que amb aquesta modificació les hem fet
mes clares i contundents. Eren els objectius fixats per tots nosaltres.
Dir-li al Sr. Fuertes que l’Ajuntament no fa batudes entre l’empresariat, sinó
que fa inspeccions quan pertoca per llei.
Amb aquestes ordenances, ens hem dotat d’una eina més, i creu que d’una
bona eina, per poder seguir millorant la convivència en la nostra població.
És un punt de partida per intentar posar el màxim d’ordre a la via pública.
S’havia d’actualitzar i així ho hem fet, gràcies en principi al treball dels
Serveis Tècnics Municipals que ens han presentat una proposta novedosa, i
que entre tots els grups municipals hem anat perfilant, en el que avui
presentem a aprovació.
Com ha dit al principi, aquestes ordenances ens ajudaran a solucionar els
problemes, però per si mateixes no els resoldran. Caldrà fer un dur i
continuat treball per part de tots.
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De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que aquestes ordenances donen
compliment als diferents apartats de l’acord d’aquest Ple del dia
31/08/2011. El que avui es presenta a aprovació és donar forma a aquells
punts, i això ho hem fet entre tots. Recordar-li al Sr. Fuertes que va ser
vostè mateix el que va dir que aquells acords el que feien era copiar el que
vostès havien proposat.
No li fa por el que alguna cosa s’hagi de canviar, si és necessari es farà,
però creu que això seria fruit d’un procés de maduresa i que, en tot cas, el
que ara hem de fer és treure caretes. Hem de tenir cura amb la relaxació en
la seva aplicació, ja que si no ens podria passar això que es diu en política, i
és “que la prudència no ens faci traïdors”.
Com ja hem dit abans, en cap moment hem de perdre de vista l’objectiu, i
és fer possible la utilització de la via pública per tots, sense cap tipus de
problemes.
Pren la paraula, novament, el Sr. Rodríguez, dient que és clar que aquesta
ordenança necessitava un canvi, i que no hem de baixar la guàrdia perquè
l’hagin aprovat i que segurament l’haurem d’anar actualitzant.
En concret, sobre el tema dels “propagandes”, ells pensen que potser es
podrien autoritzar en horari diürn i en llocs molt determinats, no en canvi
durant la nit. Però avui hem de deixar aquí de moment aquest tema, i veure
l’experiència d’aquest estiu, i en el seu cas si constatem que s’ha de
corregir, en el seu moment, ho farem.
Tot seguit, intervé de nou el Sr. Fuertes dient que hem de partir d’una
premissa i hem de ser tots conscients que lamentablement aquesta
ordenança no es podrà fer complir i això ja ho hem dit. I no es podrà fer
complir perquè necessitem mitjans, mitjans econòmics i de personal.
Necessitem més agents de policia i més agents que sobretot passegin.
I si això no es té serà difícil evitar aldarulls i no s’evitaran si no es prenen
mesures quant al nombre d’agents i a la forma que tinguin d’operar, i Lloret
no es pot permetre altre espectacle com el e l’estiu passat, ja que si torna a
passar estarem tocats de mort.
Ha de dir, en contra del que ha comentat el Sr. Orobitg, que no s’han
recollit totes les seves propostes fetes en el seu dia en els dos Plens
extraordinaris per ells demanats i que altres s’han canviat. Ells en el Ple de
l’aprovació inicial es varen abstenir, sobretot pel tema de no regular-se les
mostres comercials.
Avui se’ns ha dit, i li consta, que s’estan treballant en aquestes, però creu
que s’està fent sense tenir en compte als comerciants (Associació de
Comerciants). Malgrat que sembla que el PSC, amb dues petites
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modificacions, ho aprovarà. Dir-los que pensa que el que aprovaran és
insuficient per millorar el comerç de Lloret.
Per tot això, ells continuaran abstenint-se.
Novament, contesta el Sr. Valls dient que evidentment aquestes ordenances
serà difícil de fer-les complir, però no creu que per això s’hagi de dir que no
es puguin fer complir.
Es evident que és un tema difícil i més amb la complexitat que té Lloret,
sobretot durant la nit. Però entén que la seva aprovació és una mesura
més, una eina important per seguir avançant en la consecució de l’objectiu
de posar ordre a la via pública.
També ha dit el Sr. Fuertes que necessitem més mitjans, ell preguntaria
que quants i si econòmicament ens els podem permetre.
No hem de perdre de vista l’objectiu que és, com ha dit, mantenir l’ordre a
la via pública controlant certs comportaments de determinats turistes i
d’altra gent que venen a fer els seus negocis.
Creu que aquesta aprovació marca el full de ruta per atacar aquesta
problemàtica. Finalitza donant les gràcies a tots els grups municipals per al
seu treball col.laboració, així com també als tècnics municipals.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que quan l’estiu passat degut
als incidents va dictar els decrets als que s’ha fet referència, els primers
dies en alguns moments va pensar que potser s’havia equivocat, però quan
dies més tard es va produir la manifestació de “Tots per Lloret” va veure
que no era així.
Entén que aquestes ordenances van per aquesta línia, la de guanyar un
Lloret on tots puguem viure i coexistir, tant el que venen de turisme com
els que vivim aquí, o tant els que tenen negocis relacionats amb el turisme.
Com ja s‘ha dit, per sort tots els grups municipals han tingut clar que és un
tema de tothom. No té dubte que algunes coses s’hauran de modificar, però
primer hem de veure com funciona (fa un repàs dels diferents temes, els
quals han estat objecte de modificació a l’ordenança).
Continua dient que, malauradament, ja s’estan aixecant actes i tramitant
expedients sancionadors per temes de propaganda, si bé ha de dir que això
solament ho fa una minoria.
També vol destacar que ha tingut contactes amb els interlocutors del mon
de les discoteques de la nostra vila, i que s’ha arribat a un acord amb el
sector perquè es comencin a tancar aquestes a les 5:30 hores i finalitzant a
les 6:00.
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Agraeix, doncs, la responsabilitat el sector,
responsabilitat d’altres sectors empresarials.

així

com

també

la

Com s’ha dit, és una eina inicial que ens ha de servir a tots, i com han fet
altres grups, agraeix als serveis tècnics i als grups municipals la seva feina.
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:
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2012,
va prendre l’acord d’aprovar inicialment L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR.
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat els
següents escrits d’al.legacions:
1. Escrit d’al.legacions presentat en data 19/03/2012 (NRE 4.741)
per Felipe Mateo Ramon nom i representació de la societat
mercantil Karting Formula S.L.
2. Escrit d’al.legacions presentat en data 12/04/2012 (NRE 6.223)
per Enric Dotras Ruscalleda en nom i representació del Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar.
3. Escrit d’al.legacions presentat en data 13/04/2012 (NRE 6.260)
per Manel Casademont i Pagespetit en nom i representació de
l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar.
4. Escrit d’al.legacions presentat en data 13/04/2012 (NRE 6.265)
per Vicenç Bayarri Pla en nom i representació de l’Associació de la
societat mercantil Classic Lloret S.L.
5. Escrit d’al.legacions presentat en data 13/04/2012 (NRE 6.280)
per diversos regidors municipals actuant en representació dels
grups municipals de CIU, PSC, PP, IC-V/EUiA, ERC i regidor no
adscrit.
6. Escrit d’al.legacions presentat en data 16/04/2012 (NRE 6.375)
per Jordi Taulina i Orench en nom i representació de Fundus
Rosariae, SL.
Atès que dels esmentats escrits d’al.legacions, es desprèn que una
part d’aquestes al.legacions tenen contingut jurídic, però d’altres
tenen un contingut que no pot ser analitzat des d’un punt de vista
jurídic, si no que ho han de ser des d’un punt de vista de
conveniència o oportunitat política.

32

Atès que els serveis jurídics municipals han emès, en data 2 de maig
de 2012, informe de legalitat sobre les al.legacions de contingut
jurídic, el qual figura a l’expedient, i del que es desprèn que la major
part dels articles qüestionats a través de les al.legacions s’ajusten a
dret, tot i que s’emet, així mateix, pronunciament favorable a
l’estimació d’algunes al.legacions perquè en alguns casos s’entén que
aquestes han de prosperar i en d’altres es considera convenient
estimar-les per major seguretat jurídica.
Atès que, per altra banda, la Comissió de treball integrada pels
diversos grups municipals que es va crear per a l’elaboració d’aquesta
ordenança ha estudiat les al.legacions presentades que no tenen
contingut jurídic, si no de conveniència o oportunitat política, havent
arribat a un consens majoritari pel que fa a la conveniència d’estimar
les al.legacions relatives als articles 30.7.1 (presentada
per
l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar),
50.3
(presentada pel Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar) i la proposta
d’afegir un nou punt –que podria ser el punt novè de l’article 63–
consistent en preveure la possibilitat de reduccions de les sancions
(presentada per la mercantil Fundus Rosariae, SL), així com de
desestimar les al.legacions relatives als articles 30.7 (presentada per
Fundus Rosariae, SL), 30.8 (presentada per Fundus Rosariae, SL), 31
(presentada per Fundus Rosariae, SL), 32.8 (presentada per Fundus
Rosariae, SL i per l’Associació de Bars i restaurants de Lloret de Mar),
33 (presentada per Fundus Rosariae, SL i la mercantil Classic Lloret,
SL) i 52.1.i (presentada pel Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar i
l’Associació de Bars i Restaurants).
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local; 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 i 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
serveis dels ens locals de Catalunya.
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. Desestimar les al.legacions de contingut jurídic plantejades
en els esmentats escrits d’al.legacions, d’acord amb els arguments
esgrimits a l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals, el qual
figura a l’expedient, a excepció de les al.legacions referents als
articles 13, 47 (modificar el punt 6è i afegir un punt 7è), 51.2 i
52.1.e
les quals s’estimen, de tal forma que aquests articles
quedaran de la següent manera:
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-

Article 13: “La retolació dels números dels immobles de qualsevol
via pública es realitzarà en plaques metal.liques i s’hauran de
instal.lar de forma obligatòria en la façana de cada immoble,
d’acord amb les característiques que determini l’Ajuntament.”.

-

Article 47.6: “La llicència per a aquesta ocupació de via pública es
concedirà sempre i quan hi hagi informe favorable dels serveis
municipals corresponents. La senyalització necessària l’executarà
l’Ajuntament i les despeses aniran a càrrec del sollicitant.”

-

Article 47.7: “Amb independència de la data en què ha estat
sollicitada l’autorització, aquesta tindrà una vigència de com a
màxim fins el 31 de desembre de l’any en curs, havent de
renovar-se anualment.”.

-

Article 51.2: “L’autorització tindrà caràcter temporal i amb
independència de la data en què hagi estat sollicitada, aquesta
tindrà una vigència de com a màxim fins el 31 de desembre de
l’any en curs, havent de renovar-se anualment. La concessió de la
llicència no comportarà cap tipus de dret ni preferència per a
exercicis posteriors.”

-

Article 52.1 e): “Les terrasses instal.lades al Passeig Verdaguer,
Plaça d’Espanya, Plaça Dr. Adler, Plaça Germans Maristes, Plaça
de les Regions, Plaça de Mas Vilà i Plaça Pere Torrent, podran
procedir al seu tancament, prèvia autorització municipal i durant
el període comprès entre els dies 1 de setembre i 30 de juny de
l’any següent (quedant exclosos, per tant, els mesos de juliol i
agost) amb una tanca de les següents característiques:
•
•
•
•
•
•

Desmontable i ancorada per mitjans mecànics.
De 1’50 metres d’alçada, essent d’alumini i vidre transparent,
reforçada amb punts de llum incorporats.
Els colors de les tanques hauran de ser verd (referència
“pantone”: RAL 6005) o granat (referència “pantone”: 3009).
La relació dels llocs o emplaçaments en els que podrà
autoritzar-se el tancament de terrases podrà ser ampliada
mitjançant acord de l’òrgan municipal competent amb informe
previ dels serveis tècnics corresponents.

Tanmateix, es podrà autoritzar el tancament de terrasses
ubicades en espais diferents als esmentats al paràgraf anterior,
quan les característiques de l’espai ocupat ho permeti, i previ
informe favorable dels serveis d’inspecció municipals.
Els titulars dels establiments hauran de desmuntar aquestes
installacions un cop finalitzat el període per al qual han estat
autoritzats”.

34

SEGON.- Desestimar les al.legacions valorables des del punt de vista
de la conveniència o l’oportunitat política, d’acord amb la decisió
adoptada per la comissió de treball, a excepció de les al.legacions
referents als articles 30.7.1, 50.3 i 87 les quals s’estimen, de tal
forma que aquests articles quedaran redactats de la següent manera:
-

Article 30.7.1: “Quan l’ocupació es produeixi en un espai en el que
anteriorment s’hagi autoritzat la installació de taules i cadires es
permetrà l’ocupació amb pissarres, cavallets o faristols amb unes
dimensions màximes de 0,60 m d’amplada per 1,50 m d’alçada
dins el perímetre autoritzat com a terrassa, amb les condicions
següents:
a) Si la superfície d’ocupació concedida és de 0 a 70 metres
quadrats, es permetrà 1 element.
b) Si la superfície d’ocupació concedida és superior a 70 metres
quadrats, es permetran 2 elements.”

-

Article 50.3: “Per raons de caire comercial, d’afluència de
vianants, de trànsit i de seguretat NO es permetrà l’ocupació amb
taules i cadires en els vials que tot seguit es relacionen:
C/ del Carme
Avda. de Just Marlés
C/ de Sant Romà
C/ de l’Hospital Vell
Plaça de Santa Cristina
C/ de la Riera
C/ de Miquel Ferrer
C/ de Santa Cristina
Plaça de la Torre
C/ Sant Baldiri
C/ del Lleó
Aquesta relació podrà modificar-se mitjançant acord de l’òrgan
municipal competent, previ informe dels Serveis Tècnics.”

-

Article 63.9: “Els presumptes infractors poden reconèixer la
seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de
multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la
sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de
procediments abreujats, en l’acord d’incoació. En els procediments
ordinaris, la reducció serà del vint per cent de l’import de la sanció
que aparegui en la proposta de resolució.”

TERCER.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de l’ús de la
via pública de Lloret de Mar, aprovada inicialment pel Ple municipal
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en sessió de 27 de febrer de 2012, amb els canvis introduïts en el dos
punts anteriors.
QUART.- Publicar el text íntegre d’aquesta ordenança en el BOP de
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal,
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la
data de publicació en el BOP. La present ordenança entrarà en vigor
als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de
Girona.
CINQUÈ.- Una vegada entri en vigor aquesta ordenança, i d’acord
amb la seva disposició derogatòria, quedarà derogada l’Ordenança de
Policia de la Via Pública el text original de la qual va ser aprovat
definitivament l’any 1.982, a excepció de l’article 52 relatiu a
l’ocupació de la via pública amb mostres comercials, que seguirà en
vigor fins que no s’aprovi i entri en vigor una ordenança específica en
matèria d’ocupació del domini públic amb mostres comercials.
SISÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al.legacions,
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics Municipals.
7.- RESOLUCIÓ D’ALLEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LLORET
DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez,
dient que avui i aquí tenim l’oportunitat d’aprovar definitivament unes
ordenances de civisme i de convivència. Unes ordenances que són de les
primeres que es fan al país (Barcelona i algun altre). Sabem que per si soles
no són la solució definitiva a tots els problemes que té la nostra vila, però
que esperem que ajudin i que serveixin a posar les bases del que els
lloretencs volem per al nostre poble.
Aquestes ordenances fan referència a molts temes: atemptats contra la
dignitat de les persones; juguesques; ús espai públic per a jocs; mendicitat
insistent, agressiva o inclusiva; serveis sexuals oferts, sol.licitats o
negociats directa o indirectament; consum de begudes alcohòliques, així
com la seva publicitat, promoció o venda a menors; conductes impròpies a
l’espai públic; vandalisme; contaminació acústica; normes vàries per a
establiments tant d’oci com d’allotjament, etc.
Seguidament, dóna lectura a fragments de la part expositiva de la proposta,
explicant les al.legacions que s’han acceptat, com per exemple la
perllongació de l’horari nocturn per festes als hotels en 1 hora més, etc.
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que aquestes ordenances són fruit del treball
conjunt de tots els grups municipals, tal i com es va fer també en les
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aprovades anteriorment. Creu que el contingut és correcte i suposa un bon
canvi, i serà beneficiós per al nostre estimat Lloret, perquè ajudarà a
millorar la qualitat turística i també a què els nostres empresaris inverteixin
més i millor, i amb això es pugui donar més feina als nostres joves.
De totes maneres, seguirem estant en el punt de mira de periodistes
ociosos, però si volem podem crear les condicions d’una ciutat on conviure
turistes i ciutadans. Però per això hem de ser valents i eficaços. Per tant,
hem de fer una estricte aplicació de les ordenances i, si cal, fer les sancions
que corresponguin, per això ens hem d’implicar tots en aquesta
problemàtica.
Entén que és una eina valuosa i que ha de servir per gestionar el nostre
turisme, que no solament és d’oci sinó que també és de naturalesa, de
patrimoni cultural i gastronòmic, és a dir, que estem en condicions de donar
un turisme no solament d’oci sinó també cultural.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que no pot compartir el que ha dit abans
el Sr. Rodríguez de què no s’està governant a Lloret.
I aquestes ordenances són una mostra, ja que en un temps rècord s’ha
donat resposta a unes necessitats. S’ha treballat sobre molts temes
mitjançant una comissió de treball que entén que amb la proposta d’avui ha
donat resposta als reptes plantejats.
També s’ha aconseguit la complicitat tant de la Direcció General de Turisme
com de Sanitat, en relació a la problemàtica de la mala publicitat. S’han
dirigit cartes als sectors implicats, primer als de casa però també s’han
dirigit als països d’origen, explicant-los què es pot fer i què no. Per tant,
s’està fent feina.
S’està actuant en el tema de la capacitat hotelera, doncs la Direcció General
de Turisme també ha detectat aquesta problemàtica, i hem de treballar per
solucionar una realitat, que és la sobreocupació en determinats llocs i
moments.
Un altre tema que ens preocupa i sobre el que hi estem a sobra, és el “tot
inclòs”, hi estem treballant. També aviat es presentarà una campanya de
civisme amb un logo determinat i que aviat estarà en el carrer. L’objectiu és
que aquest logo s’utilitzi durant tot l’any a totes les activitats de Lloret.
Confiem que l’aprovació i posterior aplicació d’aquestes ordenances ens
ajudi a canviar i corregir el que cal perquè pugui ressaltar més les virtuts
que realment Lloret té.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez contestant primerament al Sr.
Orobitg, dient que manté el que ha dit abans que Lloret no té lideratge
polític. I aquesta és la sensació que hi ha al carrer. S’alegra que després de
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4 punts vostès s’hagin donat compte que jo havia dit això. L’alcalde ja
s’havia donat compte abans, per això és alcalde i vostè no ho és.
Entrant en el tema concret, aquesta no és l’ordenança ni nostra ni de la
resta de grups, sinó el resultat del consens entre tots.
En concret, nosaltres no estem d’acord en el canvi que ara es fa de
perllongar de les 11 a les 12 de la nit la possibilitat de música en directe en
els hotels, i això es fa, sota el gran argument, que sempre ha estat així. No
ho compartim, però donat que és la voluntat majoritària ho accepta.
Ha de destacar que en les sessions de treball el nostre grup ha aconseguit
que s’acceptessin tesis nostres, com el que es pugui circular al carrer
excepte que sigui amb la cara tapada; o que les sancions lleus es puguin
pagar amb treballs per a la comunitat; o que s’hagi augmentat la ràtio de
vigilant per nombre d’apartaments, en els edificis d’apartaments turístics.
Entén que l’augment d’una hora que ha explicat abans no pot ser excusa
per votar en contra i, per tant, el seu grup s’abstindrà fonamentalment per
aquest tema, ja que consideren que el silenci també és salut.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que no voldria ser
reiteratiu en les felicitacions tant per als tècnics com per a tots els grups
municipals.
Insisteix que s’ha de vigilar, en primer lloc, la prostitució, sobretot a la
riera. En segon lloc, la promoció que es fa del consum de begudes
alcohòliques i, en tercer lloc, perseguir també el consum d’aquestes
mateixes begudes a la via pública.
En aquesta tasca han de vigilar no solament els nostres policies, sinó també
els mateixos locals i els seus gestors. Un tema també a controlar per part
de la Generalitat, és el consum de begudes alcohòliques dintre les
discoteques per part de menors de 18 anys, que estan entrant en les
discoteques. Demana que es demani a la Generalitat que faci un control
exhaustiu i faci complir la legalitat.
A continuació, intervé la Sra. Pascual dient que en la mateixa línia que
l’ordenança de via pública, l’ordenança de civisme ha estat treballada per
tots i amb aportacions de tots els partits. Com ja varem comentar el PSC de
Lloret en la sessió plenària on es va aprovar inicialment no cal dir que
aquesta ordenança serà efectiva en tant en quan fem partícips de la línia a
seguir a tot l’empresariat privat. Com ja sabeu el PSC 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.
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L’aprovació avui d’aquesta ordenança ha de 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, seguidament, el Sr. Fuertes dient al Sr. Orobitg que ell, al
contrari del Sr. Rodríguez, que li diu que vostè no és l’alcalde, jo li veig
certes faccions amb l’anterior alcalde que havia hagut en aquest
ajuntament, on en les seves intervencions les utilitzava més per fer un
debat o un discurs electoral, que per explicar els temes.
Fa 9 mesos dels aldarulls de l’estiu passat i potser ens diran pessimistes,
però no veiem cap canvi. I la prova és que els tours operadors bons no
venen, no volen venir a Lloret.
Per millorar les coses, es necessiten mitjans, i en part tot depèn a on van
els diners, és a dir, es tracta de gestionar bé els recursos que ja tenim.
Potser s’han de dedicar els nostres recursos més a personal de policia i no a
grans obres.
Pel que fa als horaris dels establiments d’oci nocturns, s’han tret les
màquines de vènding. Llavors, per la informació que tenen, a les 6 s’obriran
bars per vendre hamburgueses, i que segurament després no vendran
solament menjar, i si no ja veuran que és això el que passarà. Recorda que
la normativa vigent permet als locals obrir a les 6 del matí.
Vol comentar per sobre, malgrat que va ser un dels motius principals del
seu vot negatiu a l’aprovació inicial d’aquestes ordenances, el tema de la
venda d’alcohol.
Creuen que hi ha certa arbitrarietat en els horaris de venda d’alcohol. Varen
exposar el tema i varen proposar que, o bé els horaris de tancament fossin
a les 11 de la nit per a tots els comerços els mesos de juliol i agost, o bé
que no hagués cap comerç obert a partir de les 10 de la nit que pogués
vendre alcohol o qualsevol mena de producte a emportar.
Nosaltres varem parlar d’un establiment, i sens va dir que aquest
establiment es regia per un altre tipus de normativa.
Ells l’han buscat, i el que han trobat és la normativa que regeix aquí a
Lloret, i que va ser aprovada per la Junta de Govern per l’actual equip de
govern, i diu el següent: “...l’horari de tancament dels establiments
comercials de tot el terme municipal serà a les 22 hores, a excepció dels
supòsits establerts en les lletres c) i f) de l’esmentat article 2.4, és a dir, la
venda de combustibles i carburants, i les farmàcies.”.
Nosaltres el que demanem, si us plau, és que a partir de les 10 del vespre,
o bé es perllongui l’horari o que a partir d’aquesta data no es pugui vendre
rés d’alcohol a la vila.
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Vostè, Sr. Codina, en aquell plenari em va enganyar. No ens podem regir
per la normativa d’estacions de servei de fora de Lloret, sinó per la de
Lloret. Li torna a demanar que tingui en compte aquest comentari que li fa,
que rectifiqui i que a partir de les 10 de la nit solament vengui combustible i
carburants, i no pa, aigües, coca-coles, wiskis, ni rés de tot això.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, que en relació a l’ampliació d’una hora, Sr.
Rodríguez, perquè els hotels puguin fer música en directe, ha de recordar
que s’ha de sol.licitar un permís previ i que s’exigeix que el volum sigui
controlat i que el mateix s’enregistra en un limitador.
Tenim en compte el que ha dit el Sr. Enric Martínez sobre els diferents
problemes que es produeixen a la riera, també a ells els preocupa. Però la
seguretat ciutadana no és competència de la policia local sinó dels Mossos
d’Esquadra. Malgrat això, fem reunions amb ells i amb altres cossos de
seguretat a fi d’actuar adequadament i buscar les millors solucions a
aquests problemes.
En les discoteques l’edat mínima d’entrada és de 16 anys, si bé no poden
consumir alcohol. Per això es genera aquesta problemàtica.
En primer lloc, no parli –Sr. Fuertes- de persones que no estan en la sala i
que per tant no es poden defensar. I en segon lloc, vostè diu que no ha
canviat rés. Doncs bé, avui s’estan aprovant unes ordenances que vostè no
vol aprovar.
És clar que serà diferent fer-les complir, però en tot moment l’equip de
govern intenta tenir endreçat el poble i la riera en particular.
Segurament el Sr. Fuertes s’hauria de llegir una entrevista recentment
publicada, al cap de la Policia Local de Girona, on diu que hi ha polítics que
volen fer de cap de policia, no està segur si no es referia a Lloret.
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient al Sr. Rodríguez que lamenta la
desconsideració que ha tingut amb ell. Pensa que les seves paraules no
mereixien una contestació així, però vostès és d’aquells que veu la palla a
l’ull aliè i no veu la biga en el propi, perquè que jo sàpiga, vostè no és
l’alcalde tampoc i gaire espavilat no ho és.
Ell lamenta, Sr. Fuertes, que trobi que les seves paraules li semblin
propaganda electoral. Potser ho són, però darrera d’aquest aparador hi ha
molta feina.
Evidentment, no val sols en aprovar les ordenances, hi ha feina al darrera, i
no sap si serà o no suficient. En tot cas, ja ho veurem. Però el que sí és clar
que aquestes ordenances són fruit d’un treball rigorós.
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Es clar que l’ordenança per si mateixa no solucionarà rés, i quant el que
s’ha dit sobre les màquines de vènding i l’obertura de determinats
establiments per vendre hamburgueses, es pot intentar que no coincideixin
els horaris i no trobar-nos en la problemàtica que ens diu.
Pren la paraula, novament, el Sr. Rodríguez contestant al Sr. Orobitg que
segurament ell no és molt espavilat, però ell ho reconeix. Altres tampoc ho
són i no ho reconeixen, i a sobre són superbs.
Sembla que vostè té la pell molt fina per segons quines coses, i demana als
altres que no la tinguin fina. Jo la tinc molt grossa, més del que sembla.
Recorda que l’actual responsable d’Interior és de CIU i que resol els greus
aldarulls a base de contundència porrera contra el personal. S’hi hagués fet
això l’anterior conseller, Sr. Saura, l’haguessin crucificat.
Sempre han dit que era positiu que l’Ajuntament de Lloret fos del mateix
color polític que la Generalitat; ara ho és, per tant haurien d’apretar perquè
augmentessin el nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra a Lloret, sobretot
a l’estiu.
Hi ha una mena de fixació per part de CIU contra el seu partit ICV-EUIA.
Entén que la solució és aplicar mesures i fer complir el que es legisla, i no
creu que la via sigui posar un policia per cada ciutadà, doncs això és
inviable econòmica, política i socialment.
La solució tots la sabem, és la prevenció, és treballar des de la infància i per
això és fonamental l’educació.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez, dient que ells no han parlat de
seguretat ciutadana, sinó que s’han de controlar temes com la prostitució al
carrer. Jo no estic a la Junta Local de Seguretat però vostè si, i el que
haurien de fer és complir amb la seva feina.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient al Sr. Jordi Martínez que és
la segona vegada que li diu que no parli de persones que no estan presents
en el Plenari. Ell es refereix a una persona que ha estat 8 anys alcalde de
Lloret, i ja li diu que no li torni a dir, perquè no li farà cas.
Quant al tema de la entrevista, dir-li que el que no es pot consentir és que
els caps de Policia facin de polítics i s’entremetin en temes polítics. Ell va
demanar la dimissió del cap de Policia de Lloret, perquè li va dir en un
despatx que Lloret no tenia solució des d’un punt de vista policial, llavors,
l’hem de canviar.
Continua dient al Sr. Orobitg que va dir per la ràdio que ell havia dit que a
les prostitutes les fiquessin en una furgoneta i les portessin a la Fageda d’en
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Jordà. Això és mentida. Va haver una reunió on solament estaven 4
persones: l’alcalde, el cap de Mossos de Blanes, el cap de la Policia Local i jo
mateix, i vaig dir: “Escolti, hi ha alguna manera de treure aquestes
senyoretes de la nostra vila?”. I va ser el Cap de Mossos d’Esquadra que va
dir: “Home, no les podem carregar en una furgoneta i portar-les a la Fageda
d’en Jordà”. Ell en cap cas va dir això. També li dic que això a Sant Antoni
de Calonge ho va fer l’alcalde.
No està d’acord en què es digui que la seguretat ciutadana és solament dels
Mossos d’Esquadra, ja que en el 2013 –està molt a prop- no serà així (ho ha
dit la Generalitat). I vostè, Sr. Martínez, com a regidor de seguretat
ciutadana d’aquest Ajuntament, és també responsable de la mateixa.
Lloret necessita més agents de policia, però més agents de policia caminant
i prevenint, no com els Mossos d’Esquadra en furgonetes i esperant que es
produeixin els incidents per actuar.
Contesta de nou el Sr. Jordi Martínez, dient que la seguretat ciutadana
evidentment és tasca de tots, i a la propera reunió de la Junta Local de
Seguretat s’intentarà aconseguir que la Generalitat aboqui el màxim
d’efectius.
Però això no evitarà que vostè sempre estigui en contra de tot el que es faci
o es digui. Torna a recomanar-li que faci lectura a l’entrevista del cap de
policia de Girona, ja que el que ha dit vostè és el que vostè fa, interferir en
la feina d’altres persones, no deixant que aquestes treballin.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que lamenta que es parli de
persones que no esta en aquest plenari, no tan sols polítics sinó també
tècnics.
A nosaltres, Sr. Rodríguez, els ciutadans també ens diuen coses, i no és la
mateixa percepció que la seva.
Evidentment, no n’hi ha prou en aprovar unes ordenances, sinó que s’ha de
fer complir, primer persuadint i, si és necessari, sancionant. La Policia Local
ja està fent la seva feina i denuncia, i després del corresponent expedient
–si cal- se sanciona. La Policia Local ja està fent la seva tasca.
En aquests moments en el Parlament s’està debatent la nova llei
d’espectacles i segurament, per tant, serà modificada.
Aquestes ordenances seran una bona eina i ens donarà més possibilitats de
les que teníem, però hi ha coses que encara estan per decidir i, per tant,
haurem de continuar estudiant. Per exemple, el tema dels horaris, que
encara no està decidit, ja que estem esperant l’informe sobre la seguretat
de la via pública. Quan el tinguem, podrem decidir.
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Respecte al tema personal que ha tret el Sr. Fuertes, ha posat un seguit de
mesures que no creu que sigui el lloc per explicar ara, per respecte als
altres problemes. Però si vol, al final del Ple li explicarà.
Finalitza dient que espera que siguin aprovades les ordenances perquè
d’aquesta manera puguin ajudar a una millor convivència en benefici de
tots, visitants i ciutadans de Lloret.
Sense més deliberació, i per 14 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ERC i NO ADSCRIT, 1 abstenció del regidor del grup d’ICV-EUIA, i 6
vots en contra dels regidors del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2012,
va prendre l’acord d’aprovar inicialment L’ORDENANÇA DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LLORET DE MAR.
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat els
següents escrits d’al.legacions:
1. Escrit d’al.legacions presentat en data 30/03/2012 (NRE 5.544)
per Emili Albó i Casals en nom i representació de La Federació
d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de
Catalunya (FADISCAT).
2. Escrit d’al.legacions presentat en data 10/04/2012 (NRE 6.053)
per Enric Porta i Marín en nom i representació de la Unió de
Licoristes de Catalunya.
3. Escrit d’al.legacions presentat en data 12/04/2012 (NRE 6.223)
per Enric Dotras i Ruscalleda en nom i representació del gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar.
4. Escrit d’al.legacions presentat en data 13/04/2012 (NRE 6.260)
per Manel Casademont i Pagespetit en nom i representació de
l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar.
5. Escrit d’al.legacions presentat en data 13/04/2012 (NRE 6.279)
per diversos regidors municipals actuant en representació dels
grups municipals de CIU, PSC, PP, IC-V/EUiA, ERC i regidor no
adscrit.
6. Escrit d’al.legacions presentat en data 16/04/2012 (NRE 6.373)
per Jordi Taulina i Orench en nom i representació de Fundus
Rosariae, SL.
Atès que dels esmentats escrits d’al.legacions, es desprèn que una
part d’aquestes al.legacions tenen contingut jurídic, però d’altres
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tenen un contingut que no pot ser analitzat des d’un punt de vista
jurídic, si no que ho han de ser des d’un punt de vista de
conveniència o oportunitat política.
Atès que els serveis jurídics municipals han emès, en data 2 de maig
de 2012, informe de legalitat sobre les al.legacions de contingut
jurídic, el qual figura a l’expedient, i del que es desprèn que la major
part dels articles qüestionats a través de les al.legacions s’ajusten a
dret, tot i que s’emet, així mateix, pronunciament favorable a
l’estimació d’algunes al.legacions perquè en alguns casos s’entén que
aquestes han de prosperar i en d’altres es considera convenient
estimar-les per major seguretat jurídica.
Atès que, per altra banda, la Comissió de treball integrada pels
diversos grups municipals que es va crear per a l’elaboració d’aquesta
ordenança ha estudiat les al.legacions presentades que no tenen
contingut jurídic, si no de conveniència o oportunitat política, havent
arribat a un consens majoritari pel que fa a la conveniència d’estimar
les al.legacions relatives als articles 35.11 (presentada
per
l’Associació de Bars i Restaurants de Lloret de Mar i també per la
mercantil Fundus Rosariae, SL) i a l’article 53.6 (presentada pel
Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar), així com de desestimar les
al.legacions relatives als articles 53. 7 i 8 (presentada pel Gremi
d’Hostaleria), 69.2.d (presentada per l’Associació de Bars i
Restaurants) i 87 (presentada per Fundus Rosariae, SL).
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local; 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 i 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
serveis dels ens locals de Catalunya.
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. Desestimar les al.legacions de contingut jurídic plantejades
en els esmentats escrits d’al.legacions, d’acord amb els arguments
esgrimits a l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals, el qual
figura a l’expedient, a excepció de les al.legacions referents als
articles 35.5, 4.2, 11.5, 15.4, 35.12, 43.6, 81.4, 11.4, 35.6, 53.5,
24.1, 28.3, 53.2, 53.7 a).1, 53.7.b), 80 i 87.2, les quals s’estimen,
de tal forma que aquests articles quedaran de la següent manera:
-

Article 35.5: “Està prohibida la promoció de begudes alcohòliques
en establiments, locals i altres espais autoritzats per a
subministrar-ne
i consumir-ne feta per mitjà d’ofertes
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promocionals, premis, bescanvis, sorteigs, concursos, festes
promocionals o rebaixes de preus que inclouen les ofertes que
s’anuncien amb noms com “barra lliure”, “2x1”, “3x1”, “happy
hour”, “club cards” o altres de semblants.”
-

De l’article 4.2, s’elimina una part d’aquest apartat de tal forma
que quedarà redactat de la següent manera: “2. Aquesta
Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors
d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes en el seu
article 81 i a la resta de l’ordenament jurídic.”

-

Articles 11.5, 15.4, 35.12, 43.6 i 81.4: Es suprimeixen, de tal
forma que caldrà enumerar de nou els diferents apartats d’aquests
articles.

-

Article 11.4: “Els organitzadors de qualsevol acte públic de
naturalesa cultural, festiva, lúdica o esportiva o de qualsevol altra
índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva
celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si
amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen les
esmentades conductes, els seus organitzadors ho hauran de
comunicar immediatament als agents de l'autoritat, sempre que
n’hagin tingut coneixement.”

-

Article 35.6: “En relació al punt anterior, es prohibeix l’activitat
coneguda amb els noms de “disco-tour”, “pub-tour”, “pub crawl” o
altres similars, consistent en realitzar rutes programades a
diferents establiments d’oci oberts al públic.”

-

Article 53.5: “Els titulars dels establiments públics i activitats
recreatives i el seu personal vetllaran perquè, a l’exterior dels
seus establiments, no hi hagi acumulació innecessària de gent o
es generin cues que provoquin sorolls o pertorbin el descans
veïnal”.

-

Article 24.1: “Els agents de l'autoritat en els casos previstos a
l'article 23.1 es limitaran a recordar a aquestes persones que
les esmentades pràctiques estan prohibides per la present
Ordenança. Si la persona persistís en la seva actitud podrà ser
sancionada d'acord amb l'apartat següent.”.

-

Article 28.3: “Les conductes previstes als apartats 1 i 2 de l’article
precedent, quan impliquin o representin actituds coactives o de
persecució, o obstaculitzin o dificultin especialment el lliure trànsit
de vehicles o dels ciutadans o ciutadanes pels espais públics,
seran sancionades amb una multa de 150,01 a 750 euros.”

-

Article 53.2: “Les persones titulars dels establiments d’activitats
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de pública concurrència seran directament responsables d’adoptar
mesures adequades per tal d’evitar actes incívics o molestos dins
llurs locals, als seus accessos, així com a les terrasses, i
collaboraran amb les autoritats públiques en el manteniment de
l’ordre públic i el descans veïnal.”
-

Article 53.7 a).1: “Inscriure’s en el corresponent registre
d’apartaments turístics de la Generalitat de Catalunya, així com
complir amb els requisits establerts a la Llei 13/2002 de 21 de
juny de Turisme de Catalunya, així com el Decret Legislatiu
183/2010 de 23 de novembre, d’Establiments d’Allotjament
Turístic i normativa sectorial que la desenvolupi.”

-

Article 53.7.b): Enumerar amb el número 3 el paràgraf següent
que es troba dins l’apartat b de l’article 53.7: “En el cas que la
persona o persones usuàries d’un habitatge d’ús turístic atemptin
contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixin les
ordenances municipals dictades a l’efecte, la persona o empresa
intermediària responsable de la comercialització de l’habitatge,
haurà de requerir, en el termini de 24 hores, al cessionari perquè
abandoni l’habitatge.”

-

Article 80: “Mesures específiques a aplicar en el cas que les
persones infractores siguin no residents a l’Estat espanyol.
1. Les persones infractores no residents a l’Estat espanyol que
reconeguin la seva responsabilitat podran fer efectives
immediatament les sancions de multa per l’import mínim que
estigués establert en aquesta Ordenança. Quan l’Ordenança no fixi
l’import mínim de la sanció que correspongui, la rebaixa serà del
vuitanta per cent del seu import màxim.
2. Les persones denunciades no residents a l’Estat espanyol
hauran de comunicar i acreditar a l'agent de l'autoritat
denunciant,
als efectes de notificació, la seva identificació
personal i domicili habitual, i, si s'escau, el lloc i l’adreça d’on
s’estan allotjats al municipi. Els agents de l’autoritat podran
comprovar en tot moment si la direcció proporcionada per la
persona infractora és la correcta.
En el cas que aquesta identificació no fos possible o no fos
correcta la localització proporcionada, els agents de l'autoritat,
a aquest objecte, podran requerir a la persona infractora que els
acompanyi a dependències pròximes, en els termes i
circumstàncies previstos a l’apartat 4 de l'article 94 d'aquesta
Ordenança.
3. L’agent que formuli la denúncia li oferirà la possibilitat de
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fer immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos a
l’apartat 1. Si la sanció no fos satisfeta, l’òrgan competent,
mitjançant
acord
motivat, adoptarà immediatament com a
mesura cautelar l’ingrés d’una quantitat econòmica que representi
el mínim de la sanció econòmica prevista i, quan l’Ordenança no
fixi l’import mínim de la mateixa, l’import mínim a aplicar en
aquests casos serà del vuitanta per cent del seu màxim.
Aquesta mesura provisional serà notificada amb caràcter urgent a
la direcció on aquella persona estigui allotjada al municipi o a la
localitat corresponent. En el supòsit que no es procedeixi a l’ingrés
d’aquesta quantitat, se l’advertirà, si s'escau, que podria incórrer
en una infracció molt greu prevista a l’article 76 d’aquesta
Ordenança, sens perjudici de les responsabilitats penals que
puguin correspondre.
4. En el cas que les persones denunciades no residents a l’Estat
espanyol no satisfacin la sanció en els termes descrits a l’apartat
anterior, una vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant
resolució,
es
comunicarà
a
l'Ambaixada
o
Consolat
corresponent i a la Delegació del Govern la infracció, la identitat
de la persona infractora i la sanció que recaigui, als efectes
oportuns.”
-

Article 87.2: “Els presumptes infractors poden reconèixer la
seva responsabilitat mitjançant el pagament de les sancions de
multa amb una reducció del trenta per cent de l'import de la
sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, en els casos de
procediments abreujats, en l’acord d’incoació. En els procediments
ordinaris, la reducció serà del vint per cent de l’import de la sanció
que aparegui en la proposta de resolució.”

SEGON.- Desestimar les al.legacions valorables des del punt de vista
de la conveniència o l’oportunitat política, d’acord amb la decisió
adoptada per la comissió de treball, a excepció de les al.legacions
referents als articles 35.11 i 53.6, les quals s’estimen, de tal forma
que aquests articles quedaran redactats de la següent manera:
-

Article 35.11: “Està prohibida la publicitat i l’exposició massiva de
begudes alcohòliques de més de 23º o dels seus envasos, en
aparadors o altres llocs visibles des de la via pública, llevat
d’aquells establiments comercials especialitzats, com ara
bodegues, cellers, destilleries, o d’altres anàlegs”.

-

Article 53.6: “Els establiments hotelers podran sollicitar
autorització per oferir sessions de ball o festes en els espais oberts
del seu recinte i fins a les 24:00 hores, però limitades a la seva
clientela”.
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TERCER.- Aprovar definitivament l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de Lloret de Mar aprovada inicialment pel Ple
municipal en sessió de 27 de febrer de 2012, amb els canvis
introduïts en el dos punts anteriors.
QUART.- Publicar el text íntegre d’aquesta ordenança en el BOP de
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal,
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la
data de publicació en el BOP. La present ordenança entrarà en vigor
als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de
Girona.
CINQUÈ.- Una vegada entri en vigor aquesta ordenança, i d’acord
amb la seva disposició derogatòria, quedarà derogada l’Ordenança de
Policia de la Via Pública el text original de la qual va ser aprovat
definitivament l’any 1.982, a excepció de l’article 52 relatiu a
l’ocupació de la via pública amb mostres comercials, que seguirà en
vigor fins que no s’aprovi i entri en vigor una ordenança específica en
matèria d’ocupació del domini públic amb mostres comercials.
SISÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al.legacions,
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics Municipals.
8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA i ERC,
SOBRE INSTAR AL GOVERN A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA
PER REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA I ADOPTAR
MESURES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Rodríguez, i en primer lloc
dóna les gràcies al Sr. Orobitg i en el seu nom a ERC, per haver-se unit a
ells en la presentació d’aquesta moció.
Seguidament, dóna lectura a la mateixa.
Intervé el Sr. Orobitg dient que han presentat aquesta moció conjuntament
amb ICV-EUIA per a donar resposta a una realitat objectiva, que és un
autèntic drama social.
Moltes famílies, al no poder pagar la seva hipoteca, són desnonades i per
tant es queden sense casa i han d’anar al carrer. El que demanen és una
cobertura legal real, ja que la que està vigent en el nostre país no està
homologada en altres països europeus. Per això reclamen la dació en
pagament com una realitat jurídica, i que el govern doni suport a aquesta
gent i no als bancs.
L’actual situació exclou socialment a les persones que es troben en aquesta
situació i, com sempre, els bancs estan al mig. Si no es resol aquesta
qüestió, moltes famílies quedaran fora del sistema social.
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El que es demana, doncs, és que l’Estat doni sortides a la gent que es troba
en aquesta situació, agreujada –si cal- per la situació global en la que
estem. Confia que la resta de grups facin costat a la moció.
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que instar al govern de l’Estat a
fer cosses que ja ha posat en marxa es molt fàcil, per altra banda dir-li que
el RDL 6/2012 de 9 de març, diu textualment:
“...una vivienda digna y adecuada, consagrado en el artículo 47 de la
Constitución española...”
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos
de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se
encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha
de su entrada en vigor(...)

Per tant, té efectes retroactius.
Artículo 5. Sujeción al Código de Buenas Prácticas
(...)
No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un
procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la
subasta. (...)
i. Carencia en la amortización de capital de cuatro años.
ii. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar
desde la concesión del préstamo.
iii. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante
el plazo de carencia.
(...)
En estos casos la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien
hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta
designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.
b) La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada
con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros
frente a la entidad por razón de la misma deuda.
c) El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago,
podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto
de arrendatario.”

En definitiva, és una bona normativa i una ajuda en la lluita per superar la
crisis.
Seguidament, intervé el Sr. Bernat dient que nosaltres com sabeu de la
mateixa manera que ICV-EUiA estem presentant una moció en d’altres
ajuntaments en aquests termes per garantir el dret a l’habitatge. La dació
en pagament no resol aquest dret, sinó que en tot cas allibera el deutor
d’una càrrega financera molt difícil de pagar. Una vegada resol el tema de
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l’habitatge (on viu i en quines condicions), el segon tema és la resolució del
sobre endeutament, factor social de risc i d’exclusió.
Som partidaris que s’apliqui exclusivament als casos de primera residència i
residència habitual, però entenem que aquesta no és l’única mesura que
pugui donar resposta a la problemàtica plantejada per la situació econòmica
actual pel que fa a l’accés a l’habitatge.
Donant solucions a les persones i/o famílies que actualment es troben en
fase de desnonament, a través de polítiques socials i evitar que els
consumidors es puguin veure abocats al sobre endeutament i impulsar
noves condicions que permetin reequilibrar les posicions de negociació dels
consumidors i les entitats a l’hora de contractar i executar les garanties. Per
tant, donem suport total a aquesta moció.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Díez dient que el dret a gaudir d’una
vivenda digna i adequada, està consagrat en el article 47 de la Constitució
Espanyola.
L’article 5 “ Sujeción al Código de Buenas Prácticas”, diu:
1. El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo será de adhesión
voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad
que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios.
2. La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas
constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos para la
compraventa de viviendas cuyo precio de adquisición no hubiese excedido de
los siguientes valores:
a) para municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 200.000€;
b) para municipios de entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes: 180.000€;
c) para municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes: 150.000 €;
d) para municipios como el nuestro de hasta 100.000 habitantes: solo
120.000 €.

I ens preguntem perquè els següents valors, discriminant poblacions com la
nostra. Quan totes elles sense distinció del seu nombre de població en el
seu dia foren sobrepassats, precisament pels abusos tant per les entitats
financeres com pel col.legi nacional de taxació, que va consentir dites
taxacions en el seu dia. Incloent crèdits personals com cotxes i viatges, com
exemple dins del crèdit de la hipoteca.
I donat que les entitats bancàries i financeres oferien el 100x100 del crèdit
del valor de la vivenda, perquè no assumeixen el 100x100 de dit deute i no
el 60x10 com a dació en pagament?.
Sr. Martínez, el codi de bones pràctiques sols és vàlid per a execucions
hipotecàries posteriors al 01/01/2012. Reiterar que no entenem dit codi de
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bones pràctiques, quan s’aconsella i és voluntari, i no d’obligatori
compliment.
Que dit codi no fou consensuat per totes les forces polítiques, ja que el
PSOE va votar en contra del decret de la dació en pagament de les
hipoteques.
Malgrat que és insuficient, el PP ha regulat la dació en pagament. Vostès, el
Partit Socialista, mentre governaven no ho varen fer. Això si, ara surt en
premsa que el Partit Socialista presentarà mocions perquè la dació en
pagament sigui una realitat.
És evident que a vostès els encanta fer dacions i mocions, enlloc de
governar, perquè quan estaven governant no ho varen fer.
Estan d’acord amb el tercer punt, en facilitar el màxim d’informació a les
famílies/persones en procés d’execució hipotecària, tant jurídica com de
amparo davant de cada cas individualment. Per a proporcionar-los el màxim
d’amparo legal, que en aquests casos no poden costejar-se un
assessorament jurídic.
Com establir un protocol d’actuació per a torbar solucions com vivendes de
lloguer social, dins de les possibilitats econòmiques dels afectats. Creu que
amb això un municipi pot ajudar i col.laborar.
Parlar i negociar amb entitats bancàries i posar el màxim de facilitats, per a
desenvolupar projectes de vivendes per ajudar específicament a persones
que reuneixin les condicions anteriorment expressades d’exclusió social,
puguin tenir el dret a una vivenda com bé indica l’article 53.3 de la
Constitució Espanyola.
Posant com exemple: l’Obra Social de La Caixa ha presentat el projecte
'Lloguer Solidari', un programa que permetrà que 3.000 famílies puguin
accedir a una vivenda nova per un cost d’entre 85 i 150 euros mensuals,
amb l’impost sobre béns immobles (IBI) y les despeses comunitàries
incloses.
Sorprenentment, dita entitat en el nostre municipi sols té una vivenda
disponible i com a no adjudicada i tancada. Situada en Av. de Vidreres, n.
105-107.
A Blanes 16 vivendes i una planificació de 60 vivendes.
A Girona 90 vivendes i una planificació de crear 220 vivendes.
Es un exemple de com el nostre equip de govern no està per la labor de
parlar, negociar i posar facilitats perquè dits projectes s’executin en el
nostre municipi. Incloent el menyspreu per la nostra proposta de vivendes
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a 300€ de la nostra campanya electoral. Deixant clar que vostès critiquen,
però al respecte no fan res.
Sent més que evident que la nostra formació el MILLOR sempre donarem
suport i estarem a prop de temes tan sensibles per a la nostra població
Tot seguit, intervé la Sra. Saracibar dient que primer de tot aclarir que
Lloret no disposa d’Oficina Municipal d’Habitatge. Disposem d’una Borsa de
Mediació per al lloguer Social. Les diferències són notables: a banda dels
serveis que ofereixen, sobretot el diferencien en el finançament que reben
per part de la Generalitat. (en el cas d’Oficina d’Habitatge és més quantiós)
i per aquest motiu poden disposar de més personal i d’una millor estructura
per portar a terme la feina.
Dels punts de la moció, hi ha alguns, bastants, que ja s’estan fent, com per
exemple la coordinació entre serveis d’habitatge i serveis socials, realitzant
reunions periòdiques.
Fa gairebé un any que estic treballant en l’agenda de Benestar i Família, i
crec que si d’alguna cosa pot presumir aquest departament, és la constant
coordinació que hi ha entre tots els seus serveis, i més ara que estan en el
mateix edifici.
Un altre punt que es proposa, és facilitar la informació a les famílies o
persones en procés hipotecari, sobre l’assistència jurídica gratuïta.
Moltes de les coses que es proposen en aquesta moció ja es fan dintre de
les possibilitats del Servei, tot i que una Borsa de Mediació no té aquest
mandat, es fa. Només amb la feina de lloguer social els dos tècnics del
Servei treballen al 200%. Dir, per exemple, que en tres anys s’ha passat
d’atendre 210 famílies a 650. I ara, a més a més, s’hi afegeixen les famílies
afectades per embargaments i desnonaments per no poder pagar la
hipoteca. Al 2011, per exemple, es van atendre 52 famílies, i en el que va
de 2012, 20. Repeteixo que no és la seva feina però la realitat és la que és
i, evidentment, a Benestar i Família no se li tanca la porta a ningú: se’ls
atén i sobretot se’ls orienta i se’ls guia, adreçant-los a les diferents
empreses que es dediquen a assessorar sobre el deute hipotecari
(OFIDEUTE i ADICAE) i en casos més extrems se’ls recomanen i ajuden a
aconseguir un advocat d’ofici.
Per tant, alguns punts ja ho fem i altres s’intentaran. En resum, el que se’ns
presenta a la moció pensem que és inqüestionable. L’augment de processos
de desnonaments arran de la crisi econòmica està portant a moltes famílies
a situacions límit. Cal actuar i amb la màxima diligència possible però,
tenint en compte sempre, repeteixo, que els tècnics de la Fundació ja estan
treballant per sobre de les seves possibilitats.
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Contesta el Sr. Rodríguez dient que recomana al Sr. Enric Martínez la
lectura de l’art. 3 del Reial Decret Llei 6/2012, perquè creu que no se l’ha
llegit, que literalment diu:
“Artículo 3. Definición del umbral de exclusión.
(...)
a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas
derivadas del trabajo o de actividades económicas. (...)
b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
c) (...)
d) (...)
e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías,
reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que en todos
los garantes concurran las circunstancias expresadas en las letras b) y
c).
f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad
familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c)
anteriores.

És a dir, que amb això al 95% de la gent no els afecta, no es podran acollir.
El PP als bancs els recomana un codi de bones pràctiques i des que està en
vigor aquest codi es produeixen 21 desnonaments diaris. ICV-EUiA proposa
la dació en pagament. El PP indulta a banquers (com el Sr. Sainz), ICV-EUiA
ens oposem a aquests indults i els recorrem davant el Tribunal Suprem. El
PP no soluciona el problema de les participacions preferents, ICV-EUiA
proposem la tornada del capital inicial i el projecte de llei sobre
transparència bancària. El PP dóna ajudes als bancs, ICV-EUiA ens oposem
que els diners públics serveixi per a rescatar la banca, proposem la creació
d'una banca pública, la lluita contra els paradisos fiscals i el control públic
de les entitats intervingudes.
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que el Sr. Enric Martínez ens ha volgut
enganyar, ja que com ha quedat clar, el RDL no dóna resposta a aquestes
situacions.
El que fa el seu partit són regals com les accions de Bankia a persones
grans, mentre dóna amnisties fiscals i ajuda als que tenen Sicavs, però
mentre, es desdona a famílies senceres. Nosaltres volem polítiques que
ajudin a les persones, no als banquers.
Pren la paraula, novament, el Sr. Enric Martínez dient que en quin lloc
estaven tots els grups signants d’aquesta moció, fa uns anys amb la
destrucció massiva de llocs de treball (que ha provocat el problema de la
dació en pagament) ni mes ni menys que mes de 4,5 milions de persones a
l’atur?. Fet que porta a les famílies a la dramàtica situació d’impagament de
les hipoteques, vostès manifesten que nosaltres contínuament apellem a
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l’herència rebuda del govern socialista, que han fet els seus grups
parlamentaris en els anys de govern que ens han portat a aquesta situació?.
La diferencia entre vostès i nosaltres es que vostès no fan ni han fet res,
per evitar que les famílies es quedin sense habitatge i el nostre partit en el
cinc mesos de govern ha fet un decret que empara a moltes famílies.
Deixen de fer mocions i discursos populistes que ja no enganyen a ningú.
Finalitza dient que el govern ha posat en marxa la dació de pagament ja, i
que entra en vigor segons la disposició addicional quarta.
El govern ha nacionalitzat Bankia, però s’ha vist obligat a fer-ho, i quant a
“xorissos” vostès al govern d’Andalusia.
Intervé, tot seguit, novament el Sr. Bernat, dient que amb aquesta
proposta del PP tot continua igual. Estem en mans de les entitats financeres
i pensen que serà pràcticament una excepció que es faci, donat que fins ara
no l’han fet. Per tant, dubte de la seva eficàcia..
Les famílies continuen indefenses davant de les entitats financeres. El
govern parla de la dació en pagament, però no l’acompanya d’unes
polítiques que facilitin l’accés a l’habitatge. El retard de dos anys en els
desnonaments és una bona idea, però s’hauria d’acompanyar d’altres
mesures pràctiques i amb polítiques que poguessin aplicar també les
comunitats autonòmiques per ajudar a aquestes famílies.
Pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que si bé votaran a favor, entén que
aquests són temes supramunicipals i que lamentablement, des de la nostra
posició des de l’ajuntament, no podem decidir res, si bé ja veu bé que es
porti al Plenari.
De nou, contesta el Sr. Rodríguez dient que nosaltres hem fet un pacte de
govern fa 4 dies amb el Partit Socialista, però mai hem governat fins ara a
Andalusia.
Governem en municipis com ara Marinaleda, amb això ho dic tot, on la
política d’habitatge... bé, a vostè no li explicaré perquè no ho entendrà.
Miri, Sra. Saracibar, m’alegro molt que en aquest tema hagi pràcticament
unanimitat.
El PP porta 5 mesos de govern, i en paraules del President del Govern, va
dir que sabien en la situació en què entraven. Es pensaven que crearien
feina per la seva “cara bonita” però no ho han fet. I han posat com a
Ministre d’Economia, com a premi, al gestor d’un banc privat que va ser un
dels desencadenants de la crisi.
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Nosaltres seguirem defensant aquest tema aquí i en el carrer.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que el seu grup està en les explicacions
que ha donat la Sra. Saracíbar, és a dir, a favor del dret al treball i a
l’habitatge.
Aquest ajuntament fa anys que treballa en els habitatges socials. Benestar
social té el màxim de mitjans humans i materials per treballar en aquest
tema, i ho seguirà fent. Vol aprofitar per agrair el seu treball.
Sense més deliberació, i per 18 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, 1 abstenció del regidor NO ADSCRIT, i 2 vots en
contra dels regidors del PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
Donat que:
Abans de l’esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar
préstecs per damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que
comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis
cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels
sobre endeutaments privats més alts del món.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, en els anys
2009 i 2010 han sigut desnonats 18.000 i 18.152 habitatges
respectivament (2.900 d’elles a Comarques Gironines) i es preveu
que Catalunya els anys 2011 i 2012 pugui haver entre 40.000 i
50.000 execucions hipotecàries (prop de 6.000 a la província de
Girona).
Donat que quan això succeeix, les families i persones afectades no
solament s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una
condemna financera per tota la vida: l’entitat bancària interposa una
demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza amb
la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta, amb la llei
vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 60% del valor de
taxació i continua reclamant el pagament del deute restant més
interessos i les costes judicials, a persones en situació d’insolvència,
mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com
embargaments a persones avalistes. Ès a dir, a més de perdre el seu
habitatge, milers de persones, titulars d’hipoteques i les seves
famílies, s’enfronten a una candemna financera per tota la vida, que
es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economía
submergida.
Aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin
habitatges pel 60% del valor de taxació, no solament és anòmala i no
té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn,
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sinó que a més era desconeguda per les famílies que van signar els
contractes hipotecaris. Fet que se suma a la publicitat enganyosa
amb la que es va comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a
la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió
utilitzat en els contractes, que ara es descobreix que en molts casos
amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el de les clàusules
“terra” i els “swaps”.
Donat que considerem inadmisible i totalment injust que en un Estat
social democràtic de dret, totes les conseqüencies de la crisi recaiguin
sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les
entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual crisi,
rebin ajudes milionàries que surten dels impostos i dels pressupostos
públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al mateix temps
que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.
Con a conseqüència estem davant d’un conflicte social que cada dia
afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els
ajuntaments, en un moment de crisi econòmica com l’actual, on es
dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la
recerca d’ajuda.
És per tot això que actualment diverses forces polítiques, entitats i
moviments socials, com es el cas de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, reclamen la modificació de la regulació hipotecària
incorporant la figura de la dació en pagament retroactiva, de forma
que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el
lliurament de l’habitatge l’entitat bancària creditora.
Atès que la Mesa del Congrès dels Diputats espanyola ha donat
finalment llum verda a la tramitació de la ILP per impulsar la dació en
pagament retroactiva, que s’aturin ja els desnonaments i que es
promocioni el lloguer social, impulsada per les organitzacions socials,
que capacita la ciutadania per recollir les 500.000 signatures que
exigeix la llei i que s’iniciarà en breu.
Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la
localitat de Lizarra i, recentment, l’Audiència Provincial de Navarra,
ha dictat una resolució en la qual considera “suficient” la devolució
d’una propietat per cancel.lar un deute contret amb una entitat
bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més enllà del
valor de la propietat com a “moralment rebutjable”.
Atès que l’Audiència Provincial de Girona ha dictat recentment una
resolució en la qual considera suficient la devolució d’un habitatge per
saldar el deute contret, argumentant que l’entitat bancària obtindria
un enriquiment injust i podria incórrer en un abús de dret.
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Atès que amb aquestes resolucions judicials queda obertament
qüestionada la Llei Hipotecària espanyola que no preveu el dret de
dació per algú que no pot pagar l’hipoteca.
Tot i que aquestes resolucions creen jurisprudència territorial, obren
la porta a una de les peticions més reivindicades durant els últims
anys pels col.lectius de titulars d’hipoteques, que lluiten perquè es
modifiqui la normativa actual i, com passa en d’altres països, es
pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc
jurídic, ja que el dret a l’habitatge és un mandat constitucional,
especialment recollit en l’article 47 de la Constitució Espanyola, però
també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia de avui
s’incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i
caixes), o en l’article 24 que garanateix la tutela juducial (vulnerat en
els processos d’execucions hipotecàries on es produeix clara
indefensió).
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge
assumits per l’Estat espanyol al ratificar tractats internacionals
vinculats com són, entre altres, la Declaració Universal de Drets
Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva
Observació General número 4-que concreta el contingut del dret a un
habitatge adequat- i l’Observació número 7-que defineix els
desnonaments forçosos com una de las principals vulneracions del
dret a l’habitatge-.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn de normatives de
competència de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol però
que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal,
perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les
persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments
es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè es
vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc
perquè en ple context de crisi i fortes retallades socials, quan els
recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions d’ajut
de les persones i famílies empobrides.
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de
tota residència, i que a la vegada, la manca de residència exclou de
tota via administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets,
impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional com
familiarment.
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Considerant que, com a conseqüència l’esmentat anteriorment, els
desdonaments -encara més quan suposen el manteniment d’un deute
en forma de condemna financera- impliquen alts nivells d’inseguretat
i considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir
els drets de la seva ciutadania.
Per aquestes raons:
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la
Generalitat de Catalunya que, tal com venen proposant les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions social,
s’aprovi les pertinents modificacions de la regularització amb
l’objectiu que s’hi inclogui la figura de la dació en pagament
retroactiva, de manera que, en els casos de residència habitual, si el
banc executa l’hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del
deute (principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal
i com succeeix en altres països de UE o als EUA. A més ha de garantir
també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui
ja han patit el desnonament en el marc d’una execució hipotecària.
Segon.- Instar als Governs espanyol i català a aprovar una moratòria
o implementar les mesures necessàries per paralitzar els
desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència
sobrevinguda i involuntària. I pels milers de desnonaments ja
produïts, que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a
que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin posats
immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i
sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 20% de la
renta familiar disponible.
Tercer.- Més enllà de les mesures de competència estatal, emprendre
mesures a nivell municipal per paralitzar els desnonaments, com:
•
•

•

Crear l’Observatori Municipal d’Habitatge i fer el seguiment de
la situació global de l’habitatge a Lloret de Mar, inclosos els
processos d’execució hipotecària i desnonaments.
Reforçar en la mesura que calgui la coordinació entre el Servei
d’Habitatge i Serveis Socials, realitzant reunions periòdiques
sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge, i convidar
en aquestes reunions, així com fer-les participar de la presa de
decisions i com a part important per coordinar accions, a totes
les entitats i associacions que treballen en aquest àmbit.
Facilitar informació a les famílies/persones en procés
d’execució hipotecària sobre l’assistència jurídica gratuïta, a
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•

•

•

través del Col.legi d’Advocats de Girona, instant al Col.legi per
tal que aporti informació sobre l’assistència gratuïta i sobre els
mecanismes d’atenció específics que s’hagin articulat per a les
famílies/persones en procés d’execució hipotecària.
Treballar per tal que hi hagi iniciatives a nivell local,
intermunicipal i intercomarcal per a la creació d’iniciatives
innovadores per fer front als desnonaments per motius
econòmics.
Crear una taula de mediació amb els bancs i caixes per trobar
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge
a les esmentades famílies o persones. En aquesta taula hi
hauran de ser representades l’Oficina Ofideute de la Generalitat
de Catalunya i entitats del municipi.
Informar i fer accesible el servei que ofereix l’oficina de
l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya en matèria de
assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a
l’habitatge.

Quart.- Convocar, a través del Servei Municipal d’Habitatge, als
directors de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instarlos a fer totes les actuacions possibles per evitar les exclusions
hipotecàries, així com als administradors de finques als efectes de
rebre informació sobre l’estat d’impagaments dels contractes de
lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels
processos de desnonaments.
En aquestes reunions hi seran convocats els diversos grups polítics
amb representació en el Ple, juntament amb les entitats locals que
treballen amb persones amb risc d’exclusió social i que manifestin la
seva voluntat d’assistir-hi.
Cinquè.- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que
actualment es poden tramitar al Servei Municipal d’Habitatge, tant les
ajudes de lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en
situacions especials.
Sisè.- Recolzar i facilitar la tasca de recollida de signatures per a la
ILP impulsada per les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i set
entitats més.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del
Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al
il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona, a les associacions veïnals del
municipi i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC).
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9.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICVEUIA i ERC, PER DEMANAR AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EL
MANTENIMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ESCOLES BRESSOLS
MUNICIPALS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que
aquesta moció l’havien presentat 3 partits, ells mateixos, ICV-EUIA i ERC,
però donada la intervenció tant de la FEMP i la ACM, i que el Parlament ha
aprovat que si bé es rebaixen les quantitats aquestes no desapareixen,
retiren els 3 grups la present moció.
El nostre grup està recollint signatures sobre aquest tema.
El punt és retirat de l’ordre del dia.
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA i ERC, EN
DEFENSA DE LA SALUT PÚBLICA I UNIVERSAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el
qual dóna lectura íntegra a la moció.
Continua dient que la sanitat espanyola és la menys finançada de la UE,
amb una despesa del 6,5% del PIB davant el 7,3% de promig.
Despesa sanitària espanyola: públic el 71%, privat el 29%, és a dir, mentre
la sanitat pública és la menys finançada de la UE, la sanitat privada és la
que té més peso dins de la UE; i amb els retalls, s’aconsegueix que la
sanitat privada tingui encara més pes.
La sanitat pública està subfinançada i encara així ens proposen que es gasti
menys, quan les xifres ens diuen que hauria d’invertir-se més per a igualarnos en la mesura de la UE.
Intervé el Sr. Orobitg dient que no fa tant ens podíem vanagloriar de la
sanitat pública que teníem, però ara ja no és així, ja no tenim aquella
sanitat i encara intenten malmetre-la.
I això ja es veia a venir fa temps, doncs les mútues privades havien
començat a fer ofertes. A més, per part de l’Estat, en aquest camp s’està
interferint les competències pròpies d’altres administracions, en aquest cas,
de la Generalitat de Catalunya.
El que ha aprovat recentment l’Estat, produeix la indefensió a moltes
persones, com aquelles majors de 26 anys que no hagin cotitzat mai.
També es perjudica a dones i minusvàlids. I tot això és un fet constatat. Per
això, aquesta moció el que pretén és fer costat a tots aquests col.lectius.
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Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que com és de costum el grup
d’ICV-EUiA, ens torna a presentar mocions supramunicipals, sembla ser que
són les problemàtiques que li preocupen al Sr. Rodríguez.
Segons les declaracions fetes per el seu portaveu aquest mati a Nova Radio
Lloret, només demana prestacions per els treballadors, i què passa amb
aquells empresaris autònoms que també són treballadors i que ho estan
passant molt malament en aquests moments, es molt fàcil i com és de
costum criticar a l’extrema dreta. Sr. Rodríguez, vostè no té ni idea de
quina dreta hi ha a Lloret, només es preocupa de fer demagògies i sortir
contínuament als mitjans per així fer valer la seva veu.
En el sentit de la moció, explicar que la sanitat universal a Espanya està
garantida per a tothom, segons el RD llei que vostès fan referència, en el
seu article 3 punt tercer pagina 31286, que sembla que vostès no han llegit,
que textualment diu:
«Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España,
recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su
causa, hasta la situación de alta médica.
b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.
En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»

Nosaltres, en aquest sentit, estem totalment a favor que se li retiri la
targeta sanitària a totes aquelles persones que han arribat al nostre país
per la finestra, i no per la porta i amb els papers legalment establerts.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que el govern del PP i el seu pla de
retallades suprimeix el dret universal a l’assistència sanitària perquè s’ha de
tenir la condició d’assegurat cosa que contradiu la llei d’accés del Servei
Català de Salut. El PP amb les seves retallades ha augmentat l’aportació
econòmica del usuari als medicaments, el famós copagament. S’abonarà
entre el 10-60% del preu del fàrmac, així com els aparells ortopèdics,
productes dietètics de diabètics i celíacs.
Queden a l’aire les garanties de moltes persones joves, persones grans,
aquelles que no han cotitzat mai, en situació irregular i immigrants, que
havent treballat i contribuït amb els seus impostos, es queden sense feina i
es troben en situació d’irregularitat sobrevinguda. La majoria no tindrà
cobertura sanitària o bé no podran pagar aquests despropòsits.
La crisi és la coartada perfecta pels governs de dretes del PP per retallar en
lo essencial; la sanitat i l’educació del nostre país, introduint la privatització
i el copagament.
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Pren la paraula a continuació el Sr. Fuertes, dient que està d’acord en la
finalitat de la moció i que, per tant, votaran a favor. No obstant, com ja ha
dit en l’anterior moció, va més enllà de les decisions purament municipals.
Són retrets entre la dreta i l’esquerra sobre temes que estan fora del nivell
local, està bé per anar escoltant, però no podem incidir. Entén que en el
tema sanitari el que és més important és que el CAP de Lloret resti obert
per a les urgències. No obstant, ells votaran a favor, i malgrat que nosaltres
restem al marge, és un tema preocupant.
No tenim una sanitat perfecte, però això ja ve de lluny, i és producte de la
conseqüència d’un cúmul de males decisions de diferents partits. Nosaltres
som els únics que no tenim responsabilitat.
A Girona hi ha 5.300 persones que, segons la premsa, quedaran fora de la
sanitat perquè no tenen papers. Nosaltres creiem que s’ha d’atendre a
qualsevol quan te un problema sanitari, i tota la resta és circumstancial.
Contesta el Sr. Rodríguez dient que estava recordant les seves lectures
infantils. No recomanarà cap llibre avui, es refereix a Asterix i Obèlix (cita
l’inici del primer llibre).
En aquesta ciutat, sembla que per a vostès no hi ha gent que es quedarà
sense targeta sanitària; que no hagi menors de 26 anys; que no hagi
aturats. Tots som feliços i contents. Aquesta és la realitat que a vostès els
agradaria, però és diferent.
La realitat és diferent i no es pot obviar el que passa a molta part de la gent
de la nostra ciutat i també fora d’aquí. Recomana al Sr. Enric Martínez que
llegeixi l’art. 3 del RDL 16/2012, de 20 d’abril, ja que creu que no l’ha llegit,
i que textualment diu:
“Artículo. 3. De la condición de asegurado.
(…)
d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo, y figurar inscrito en la
oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de
asegurado por cualquier otro título.”

Això vol dir que el que no ha treballat no té dret.
El que es vol fer és espantar a la gent amb el tema de la immigració, es vol
enfrontar als treballadors, però no ho aconseguiran.
Intervé de nou el Sr. Orobitg, dient que és gravíssim el que ha dit el Sr.
Enric Martínez. Que si es porta a terme el que es proposa, al final ho
patirem tots, perquè si hi ha gent sense atenció aquests es convertiran en
una autèntica bomba sanitària. Això no es pot fer malgrat sigui per la nostra
pròpia seguretat sanitària.
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Hi ha altres possibilitats, com és un control d’accés ferreo, si vostès volen,
però no poden desatendre sanitàriament a les persones que ja hi són. Estan
jugant amb foc i tot torna, no es pot deixar de banda a ningú en aquesta
vida.
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que si que ha llegit
l’art. 3, i que es reafirma amb el que ha dit. La xarxa d’hospitals públics de
Catalunya la formen hospitals privats amb una gestió pública, gestionen
serveis públics, i aquesta fórmula és la majoritària a Catalunya.
Jo els hi aconsellaria, com hem fet abans, que s’estudiïn les mocions abans
de presentar-les.
Vostès creuen que tenen els mateixos drets en la sanitat pública les
persones legalment residents a Espanya, que paguen els seus impostos,
que aquelles que han entrat irregularment al nostre país per la finestra
oberta per el govern socialista, que donava papers per a tothom.
Vostè creu que la sanitat publica pot sufragar les despeses mèdiques i
farmacològiques generades per tots aquells que passen per el nostre país,
com per exemple el turisme sanitari?.
Si així ho creuen diguin-lo alt i clar, perquè així la ciutadania ho sàpiga, per
nosaltres no. I, malauradament, això és el que moltes persones pensen
però no s’atreveixen a dir-ho.
A continuació, novament intervé el Sr. Bernat dient que és molt fort el que
planteja el Sr. Enric Martínez, que ningú pensa això.
Entén que a una persona que necessita atenció, cap persona d’aquesta sala,
ni tant sols vostè, deixaria sense atendre.
Ha de dir que tenim un model sanitari d’èxit creat fa 26 anys per Ernest
Lluch, un model solidari, de qualitat i eficient. Però vostès se’l volen
carregar. Hem de defensar la sanitat a l’igual que l’educació; en aquestes
àrees no es pot retallar.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Fuertes, dient al Sr. Rodríguez que avui
novament entre la seva claca i els seus 4 acudits està essent vostè molt
actiu, molt poderós.
Miri, no solament això, sinó que lamentem no estar a la seva alçada, al seu
nivell intel.lectual que creiem està demostrant aquí, i no molt menys estar
al seu nivell laboral dels seus últims anys. Potser gràcies a aquest nivell
laboral que vostè té, gràcies a això, ens pot recomanar molts llibres, perquè
no té altra cosa a fer.
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Miri, avui a la ràdio vostè ha mirat enrere, i ha dit que els temes
supramunicipals eren importants perquè, per exemple, gràcies a les
propostes d’ICV, s’havia fet el segon Plan Zapatero, però potser si no
s’hagués fet aquest segon pla ara no tindríem tantes retallades a sanitat, ja
que amb aquests diners es varen fer moltes coses inútils.
Populisme són les mocions que vostès presenten, això sí que ho són:
treballadors, sanitat, etc. Torna a dir que la situació actual és conseqüència
d’un llarg procés de decisions desacertades i vostès també han governat a
la Generalitat. Sembla que vostè s’ha pres com una ofensa personal que li
diguessin que era un tema supramunicipal.
Nosaltres, com ja li hem dit, votarem a favor de la urgència i suposo que a
vostè el veurem davant una manifestació amb una pancarta a Girona amb
els estrangers sense papers.
Sr. Rodríguez, mai recordo haver vist els partits d’esquerre d’aquest
ajuntament tan a prop de la dreta que governa, tan a prop de la dreta com
estan vostès aquest any.
Contesta novament el Sr. Rodríguez dient que hi ha una realitat, i és que
els pensionistes hauran de pagar per als medicaments que abans no
pagaven.
Més realitats, i és que els treballadors pagaran més pels medicaments. Amb
el seu discurs, Sr. Enric Martínez, el Sr. Albiol, alcalde de Badalona, seria
d’esquerres. Comparar persones (siguin com siguin) amb mercaderies li
sembla terrible.
Dir-li al Sr. Fuertes que sense comentaris, vostè sabrà on es fica. Sembla
que no coincidir amb vostè en alguns temes és apropar-se a la dreta, doncs
pot ser, però haig de recordar-li que vostès i nosaltres varem coincidir amb
la dreta amb 5 votacions, les mateixes els dos grups.
Si vol entrar en temes personals, jo ja li dic que no tinc intenció, però
tampoc tinc problema, i si que li recomanaria una lectura i és bàsica:
Astèrix i Obèlix, i res més. I a veure si ho entén.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que donarà suport a la moció,
li sap greu el comentari del Sr. Enric Martínez, ja que no importa per on
entra la gent, si per la porta o per la finestra. Entén que no es poden fer
aquestes comparacions, parlem de persones.
Seguidament, dóna lectura a una nota de CIU, explicant una notícia haguda
últimament.
Ni l’Institut Català de la Salut (ICS) ni el Servei Català de la Salut
(CatSalut) han fet cap instrucció ni cap circular oficial en relació amb la
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tramitació de targetes sanitàries a persones immigrades. La normativa
vigent no ha variat ni hi ha cap nova indicació que hagi modificat els circuits
establerts.
L’ICS, com a entitat proveïdora de serveis sanitaris, tramita al CatSalut
totes les sol.licituds de targeta sanitària que fan els usuaris. El CatSalut és
l’organisme competent que valora aquestes sol.licituds.
La informació emesa per RAC1 ha vingut motivada per unes indicacions
internes errònies que es van donar a les unitats d’atenció al ciutadà
d’alguns centres d’atenció primària de la demarcació de Girona.
Immediatament que es va detectar l’error, es va reconduir i resoldre donant
les indicacions oportunes als centres.
A més, s’ha revisat si aquests dies hi havia hagut sol.licituds de targetes
sanitàries de persones immigrants sense permís de residència, i hem
comprovat que no n’hi ha hagut cap. Per tant, no hi ha hagut cap usuari
afectat.
Continua dient que a Catalunya encara hi ha un estàndard sanitari alt. Que
ara són imprescindibles retallades, però que està segur que aviat el tema es
reconduirà i es podrà retornar a la situació de partida, però que si no fem
res ara, llavors no ens en sortirem.
Sense més deliberació, i per 18 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, i 3 vots en contra dels regidors del PPC i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que el passat dia 24 d'abril, el Butlletí Oficial de l'Estat va
publicar el Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d'abril, “de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”.
Atès que aquest Decret-Llei contempla una reducció de drets sense
precedents en matèria de salut pública pel conjunt de la ciutadania,
significant entre d’altres la introducció del copagament farmacèutic a
l’Estat espanyol fent que els pensionistes hagin de pagar part dels
costos dels medicaments.
Atès que aquest Decret-Llei, contempla que tots els pacients hagin
d'assumir la despesa de les pròtesis que els implantin, el transport no
urgent i determinats tractaments, com els de dieta terapèutica.
Atès que aquesta reforma té especial gravetat ja que obligarà a partir
dels 26 anys, a totes les persones que no tinguin alta pròpia en la
Seguretat Social, a acreditar que no superen un límit d'ingressos per
no perdre la cobertura sanitària, així com l'exclusió dels immigrants
irregulars de la targeta sanitària, excepte urgències, la qual cosa
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posa perill el Principi d'Universalitat del Sistema Sanitari sustentat
sobre un dret bàsic.
Atès que la salut és un eix i un dret fonamental i diferencial del
nostre estat del benestar, i que l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya expressa que totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d’igualtat i gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat
pública, en els termes que estableixen les lleis.
Atès que els grups parlametaris d’ICV-EUiA, PSC i ERC han entrat en
el registre del Parlament la petició de dictamen al Consell de
Garanties Estatutàries per valorar la vulneració competencial del Reial
Decret-Llei 16/2012, de 20 d'abril.
Atès el context social actual i en un moment de forta crisi econòmica,
les continues retallades en la prestació de serveis de salut són un
atac directe als drets fonamentals de les persones.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al ple municipal
l'adopció dels següents acords:
Primer.Instar al Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei
16/2012 “de mesures urgents per garantir la sostenibilitat en el
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les
seves prestacions”.
Segon.- Traslladar al Govern Espanyol, al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat, al Departament de Salut del Govern de la
Generalitat, al conjunt de grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats i del Parlament de Catalunya aquest acord.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de març: núm. 301 de data 01/03/12 fins al núm. 459 de
data 30/03/12.
Mes d’abril: núm. 460 de data 02/04/12 fins al núm. 627 de data
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30/04/12.
Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de març: núm. 184 de data 01/03/12 fins al núm. 247 de
data 30/03/12.
Mes d’abril: núm. 248 de data 02/04/12 fins al núm. 335 de data
30/04/12.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
En els últims mesos es vénen realitzant obres a l'hotel Sunrise, situat
al carrer Sènia del Barral. Aquestes obres es desenvolupen a l'empara
d'un Pla Especial.
Des del Grup Municipal d'ICV-EUiA hem detectat diverses
irregularitats en el desenvolupament d'aquesta obra, com per
exemple el fer volar el forjat de la planta àtic fins al límit de la
façana, no respectant els 3 metres que marquen els diferents plans
urbanístics.
Ens podria dir el regidor delegat d'urbanisme si s'ha realitzat alguna
inspecció per part dels serveis municipals corresponents?.
S'ha obert algun expedient sancionador a l'empresa propietària de
l'hotel o a l'empresa constructora?.
En cas que s'hagi obert expedient informatiu o sancionador, en quina
situació es troba actualment?.
Obligarà l'àrea d'urbanisme d'aquest ajuntament a enderrocar la part
de la construcció que a dia d'avui és clarament illegal?.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, que hi ha diferents expedients oberts:
-

-

-

EPLU per iniciar obres sense ajustar-se a llicencia, enderrocar i
construir un nou forjat a la zona de menjador, canviar portes,
bastiments, paviments i banys i obrir porta al soterrani. Es varen
precintar les obres i es va posar una 1a multa coercitiva en
1/07/2011(Expedient sancionador obert).
Desprecintament en data 3/8/11per haver legalitzat les OBME, i
arxivat en data 10/08/2011 EPLU per enderrocar la barana
exterior dels balcons i col.locar-ne una de nova a les cinc obres
menors. Expedient sancionador obert.
EPLU per ampliació de 400m2 a la coberta de l’edificació.
Precintament obres en 12/04/2012 i 1ª multa coercitiva
(Expedient sancionador obert) --> Llicencia obres menors,
redactant un pla de millora urbana, que ha estat aprovat
inicialment en JGL 13/02/12, exposició publica 1 mes, informe
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-

favorable de CTU de 15 de març, actualment pendent a rebre per
part dels promotors un text refós que doni compliment a les
prescripcions de l’informe de la CTU per aprovació definitiva al Ple
de l’ajuntament.
Dos EPLU’s, un per canviar portes i un altre per moviments de
terres i construcció de murs de contenció, i dues ordres
d’execució.

Si vol més informació, no té més que demanar-ho.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Des de fa més d'un mes, la Corporació Sanitària del Maresme-La
Selva va installar a l'Hospital Comarcal de La Selva unes cadires que,
previ pagament de 5 euros, es poden estendre i així els
acompanyants dels malalts poder dormir amb major comoditat.
El treball
que realitzen els acompanyants dels malalts és
complementari al que realitzen els treballadors del sector sanitari.
Qui utilitza la sanitat pública són les capes populars de la població:
assalariats, pensionistes i aturats, als quals arribar a final de mes
cada dia els costa més. Especialment dolorós són els casos de les
persones grans, que són les que més vegades són ingressades i els
seus companys o companyes es veuen obligats a dormir a l'hospital
per cuidar al malalt.
L'alcalde de Lloret de Mar és membre del Consell Rector de la
Corporació i, per activa o per passiva, va donar el seu suport a la
installació de les esmentades cadires.
Pensa l'alcalde de Lloret de Mar fer alguna gestió perquè els veïns de
la nostra població no hagin de pagar aquesta tarifa?
Contesta el Sr. Alcalde que el Consell de direcció havia detectat que les
cadires que hi ha a les habitacions tenen més de 17 anys i estan en mal
estat. Per això es va pensar amb la possibilitat de substituir-les per cadires
elèctriques. Es va adoptar un acord en fer una prova pilot a la 4a planta
sense cap cost a la Corporació.
El preu que cobra l’empresa és de 5 € nit. El personal sanitari també poden
utilitzar-les per facilitar la seva tasca quan han de moure els malalts.
Potser es podria fer la pregunta al revés, és a dir, si no s’hauria de posar
aquesta solució a tot l’hospital.
La corporació està oberta a totes les solucions possibles, i si s’està per una
determinada la faríem arribar. No cal, Sr. Rodríguez, que li contesti ara.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
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El setembre de l'any passat la Generalitat de Catalunya va iniciar les
retallades en sanitat, afectant el CAP. de Lloret, on es va procedir al
tancament de les urgències per les nits.
En diferents dates i mitjans de comunicació l'alcalde de Lloret de
Mar va manifestar que les urgències al C.A.P. de Lloret de tornarien a
obrir durant 6 mesos l'any, iniciant-se en Setmana Santa.
Ha passat la data marcada per la pròpia Generalitat i pel mateix
alcalde i les urgències a Lloret de Mar no s'han obert, causant un
greu perjudici als habitants de la nostra població.
Creu el Sr. Alcalde que les urgències en el C.A.P. de Lloret s'obriran
en dates pròximes?
Creu el senyor alcalde que el pròxim any la Generalitat procedirà a
l'obertura de les urgències quan comenci la temporada turística?
Quines actuacions ha realitzat l'equip de govern municipal en aquest
tema?
Contesta el Sr. Alcalde que tal i com ja va dir des del primer dia, esta
batallant per aquest tema, si bé les seves notícies són que el servei (els
ratis) s’estan cobrint. Segons les seves notícies, s’obrirà a mitjans del mes
que ve i està garantit també el mes de setembre. De totes maneres,
sempre confia en que es pugui ampliar el màxim possible.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Des de fa diversos anys el GR 92-11 al seu pas per la finca de Can
Juncadella està tancat.
L'Ajuntament de Lloret de Mar i la propietat de la finca van firmar un
conveni per desviar el GR i apropar-lo a la costa. Aquest
conveni preveia l'obertura del GR modificat en el termini de dos anys
des de la firma del conveni. A dia d'avui encara no s'han començat les
obres d'habilitació del GR al seu pas per aquesta finca.
Quines gestions ha realitzat l'Ajuntament davant de la propietat de la
finca per interessar-se sobre l'inici de les obres?
Quines gestions ha realitzat l'Ajuntament davant de la Generalitat de
Catalunya per interessar-se sobre l'estat dels tràmits burocràtics per
a l'inici de les obres?
Té idea l'Ajuntament el termini de temps en el que s'iniciaran les
obres?
Té idea l'Ajuntament el termini de temps per a l'acabament de les
obres?
Contesta el Sr. Riera dient que aquest Ajuntament mitjançant resolució del
Regidor Delegat d’Urbanisme de data 16.03.2010, va incoar expedient
d’obres instat per FLINDER DATA, SL per les obres del “Projecte del camí de
ronda des de la riera de Canyelles fins al límit de Lloret de Mar amb Tossa”,
d’aquesta població.
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En aquest moment els diferents informes demanats es troben de la següent
manera:
Agència Catalana de l’Aigua de Girona, favorable de data
22/04/2010.
Institut Geològic de Catalunya a Barcelona, favorable el 08/04/2010.
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya Girona, favorable el 07/04/2010
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
Girona. Després de diferents vicissituds, favorable a 01/12/2011
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya
Girona.
(ara
DEP.
TERRITORI
I
SOSTENIBILITAT_DELEGACIÓ TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ
AMBIENTAL), favorable amb condicions addicionals, el 06/03/2012.
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i Direcció General de Ports,
aeroports i Costes (ara tots dos DEP. DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DIR.GRAL. D’ORDENACIÓ DEL TERRRITORI I
URBANISME), són els que estan pendents, si bé donat que ara són
una única conselleria, entenem que serà més fàcil.
Es va demanar de refer el projecte i que sigui més urbanístic que enginyer, i
de fet ja s’ha realitzat per la propietat i enviat.
S’ha parlat varies vegades amb urbanisme i costes, i per la seva part el Sr.
Alcalde ho va comentar, juntament amb altres temes, amb el Conseller.
Confiem que tinguem aviat l’informe favorable.
Per tant, una vegada ho tinguem, l’Ajuntament podrà concedir el permís
d’obres d’un projecte que està valorat en 400.000 €, i quan s’executi serà
en benefici de tots els ciutadans de Lloret.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Recentment ha sortit a la llum pública que el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no procedirà a
l'obertura d'un nou centre d'educació infantil, tal com s'havia
compromès en l'última reunió del Consell Escolar Municipal.
Quan va tenir coneixement el Sr. Regidor Delegat de què el
Departament d'Ensenyament no procediria a l'obertura del nou centre
educatiu?
Quines accions ha emprès aquest Ajuntament per aconseguir
l'obertura del nou centre educatiu?
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En cas que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat no
procedeixi a l'obertura del nou centre educatiu, quines accions pensa
emprendre aquest Ajuntament per aconseguir la seva obertura?
Contesta el Sr. Riera dient que la iniciativa per instar la nova escola va ser
per part de la regidoria d’educació d’aquest ajuntament, tenint en compte
sobretot l’increment de nens de 3 anys. La proposta era utilitzar els
mateixos mòduls existents a l’actualitat. Aquesta proposta va ser acceptada
per la Conselleria i és per això que tenim el codi de la nova escola.
Hi ha una rumorologia segons la qual el departament ha dit que no es
procedirà a la seva obertura, però no en tenim cap constància. És cert que
hi ha una sola persona matriculada en aquesta escola, però també és cert
que hi ha 108 nens de P3 que encara no estan matriculats, i que els serveis
socials estan fent la seva tasca perquè això es porti a terme.
Per la nostra part, la seguim exigint i s’ha convocat de nou el Consell
Escolar Municipal per a defensar-la. En la visita que va fer la Consellera ja
es va demanar la seva obertura, donat que Lloret té un rati més alt de nens
per aula que en altres indrets de Girona, 7.000 habitants per escola, quan
en altres llocs estan entre 2.000 i 4.000.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal del
MILLOR:
“Diversos veïns i pares de l’escola Esteve Carles ens han sol.licitat
que donada la perillositat que comporta creuar el carrer quan surten
d’aquesta escola amb els nens, trobarien adient i beneficiós per la
pròpia seguretat i de la resta dels vianants, col.locar una banda
reductora de velocitat o elevar el pas de vianants que es troba situat
proper a la sortida del pati o del pàrking de la mateixa escola al
carrer de l’Oliva. Per tot això,
SOL.LICITEM:
Es digui a terme la millora en seguretat anteriorment esmentada, un
cop els serveis tècnics policials determinin quina és la millor ubicació,
així com refer el reductor que es troba a uns pocs metres d’aquest
seguint el carrer, també situat en davant l’escola.”
Contesta el Sr. Riera que també li ha arribat aquesta proposta.
El problema ve dels reductors de velocitat de ferro, que primerament es
demanen i després els propis veïns es queixen pel soroll. Per això ara se
substitueixen per passos elevats.
Aquesta sol.licitud es va estudiar per la comissió de vialitat i també haurà
una trobada que tindrà com objecte la mobilitat amb el consell escolar de
l’Esteve Carles.
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El Sr. Fuertes diu que ja està d’acord en els passos elevats, però que hem
de tenir cura, doncs si són massa alts poden ser perillosos, com és el cas
dels que estan a l’Avinguda de Vidreres.
Pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal
del MILLOR:
“Voldríem saber la situació actual de l’autorització del canvi de sentit
per Costes, i de ser aquest ja positiu i disposar de l’autorització
pertinent, voldríem saber quan pensen realitzar el canvi i sota quin
procediment realitzaran l’adjudicació de les obres, així com l’inici i
duració de les mateixes. Per tot això,
SOL.LICITEM:
Se’ns informi d’aquestes qüestions.”
Contesta el Sr. Valls dient que aquest migdia la Junta de Govern Local ha
aprovat el contracte menor d’obres pels treballs d’adaptació del Passeig
Marítim de Lloret de Mar, per a implantar el doble sentit de circulació de
vehicles.
La justificació de la necessitat i l’objecte del contracte és que en data
23/01/2012 la Junta de Govern Local va aprovar les bases tècniques per la
definició d’obres d’adaptació del Passeig Marítim de Lloret de Mar per a
implantar el doble sentit de circulació de vehicles.
En data 02/02/2012 es va trametre a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, sol.licitud d’autorització corresponent per a l’execució
dels treballs. En la mateixa data es va informar d’aquest tràmit al Servei
Provincial.
S’ha volgut avançar en la seva contractació, i la proposta és adjudicar-lo a
AGSA SA., per 28.910,34 €, IVA a part, si bé l’inici dels treballs restarà
condicionat a l’obtenció de l’autorització de la Direcció General d’Ordenació
del Territori i Urbanisme.
Per la seva part, el Sr. Alcalde diu que el dia 19 finalitza el termini
d’exposició pública de les bases tècniques, i que el 21 s’enviarà a la direcció
general, per veure si el dia 28 es podrien començar ja les obres.
Prec i pregunta presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup
municipal del MILLOR:
“Voldríem saber la situació actual de la contractació amb l’empresa
del Sr. Castiella i demanaríem novament la finalització i cancel.lació
d’aquest contracte, donats els recents esdeveniments, ja que no
trobem correcte mantenir aquest contracte amb els diners dels
ciutadans, entre els quals s’hi conten els afectats pels fets que se li
imputen o notícies que tots en som coneixedors. Per tot això,
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SOL.LICITEM:
Se’ns informi d’aquestes qüestions i es dugui a terme la petició
esmentada en el menor temps possible.”
Contesta el Sr. Riera que quan l’Ajuntament es va assabentar de la
problemàtica, va prendre primerament dues mesures urgents i una altra
posterior.
Les urgents varen ser contractar un psicòleg per ajudar els nens i les seves
famílies per poder afrontar el problema de la millor manera possible. Entén
que la mesura ha donat els seus fruits.
La segona, i en la mateixa línia que el Jutjat, decretar l’allunyament
d’aquesta persona 500 metres dels llocs on desenvolupava la seva feina.
La tercera mesura, que ha estat posterior, és donar els passos per fer la
cessió del contracte a una tercera empresa.
S’està preparant la documentació i l’1 de juny finalitza el termini del 20%
del temps del contracte original, que és el que la llei exigeix perquè es
pugui fer la cessió i, per tant, confia que aviat les dues parts la puguin
signar i sigui una realitat.
Prec presentat pel Sr. Bernat, en representació del grup municipal de PSCPM:
Hem rebut moltes queixes del nou pas de vianants provisional ubicat
a l’Av. De Vidreres, al costat del Puntet.
Entenem que degut a les obres de la nova rotonda, s’hagi hagut de
fer un pas de vianants provisional, però no creiem que la seva
ubicació sigui la més segura.
No només ha estat un collectiu el que ha vingut a queixar-se. Des
dels joves usuaris del Puntet, fins al veïns del barri del Molí, i també
representants de l’Interampa i de les escoles de Lloret d Mar ens han
exposat que aquest pas de vianants a part d’estar mal senyalitzat,
suposa un perill constant a l’hora de creuar l’Av. De Vidreres.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes a Lloret de
Mar, realitza el següent Prec :
• Que en el pas de vianants provisional de l’Av. De Vidreres,
installat per les obres de la nova rotonda, s’hi colloqui un
semàfor.
• Que en cas de poder-se installar un semàfor, ens traslladi el pas
de vianants i s’ubiqui al mig de la recta, i no a la corba com està
ara, a fi de tenir més visibilitat tant per part dels vianants com
dels conductors que hi circulen.
Contesta el Sr. Riera dient que tenen raó en que la ubicació no és la més
idònia.
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Demà mateix buscarà una millor solució amb els tècnics.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Entenem que cada grup al seu despatx pot tenir exposat el que mes li
convingui, però creiem que és del tot injustificable, que a una finestra
de la façana principal de la Casa de la Vila es pugui esposar una
bandera que, tot i respectar el seu simbolisme, no el compartim,
donat que no és una bandera legalment reconeguda per
l’administració.
Per tot això, es prega que s’insti oficialment al grup municipal d’ERC a
què retiri de la finestra l’esmentada bandera.
Contesta la Sra. Olivé que farà arribar el prec a l’interessat, si bé li sobte
que al Sr. Martínez li preocupin coses com aquesta, que haurien d’estar en
un segon terme.
Agraeix la retirada del segon paràgraf del prec originari.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Rebudes varies queixes per part dels veïns del carrer Sant
Bonaventura en el sentit de que hi ha varis embornals entre els
números 5 i 15 de l’esmenta’t carrer , els quals estan obturats i no
compleixen amb la seva funció d’evacuar les aigües pluvials, quedant
aquestes aigües estancades i provocant olors.
Preguem que es doni coneixement a l’empresa encarregada per donar
solució a l’anomalia indicada, en la major brevetat possible.
Contesta el Sr. Valls dient que demà mateix donarà instruccions perquè
solucioni el tema. Demana que no s’esperi al Ple per fer arribar temes com
aquest, perquè si es pot s’arreglaran com més aviat possible.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Un cop constatades la gran quantitat de deficiències de construcció
que presenta l’obra de l’antiga plaça de braus, recepcionada aquesta
fa un any aproximadament i de la que aquests ajuntament es
copropietari, com poden ser les peces de marbre i panots de la plaça
sense fixar adequadament amb el perill que això suposa, inundacions
al aparcament i un llar etc de petites deficiències, com la pilona
d’accés al vial que surt de l’aparcament en direcció a l’Avda. Vila de
Blanes, que no ha estrat mai en funcionament.
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Demanem ser informats en quin estat estan les reclamacions fetes a
la constructora, per solucionar aquestes anomalies.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que els elements de marbre que hi ha a
la plaça de braus, és molt delicat sobretot si es passa per sobre amb
bicicletes o skates. També a vegades s’han pujat camions, i evidentment els
panots no estan preparats per això. Per descarregar ja està destinat el
carrer.
Quant al tema de la impermealització, ja s’han fet arranjaments altres
vegades, i si és necessari, es tornarà a insistir.

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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