ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 11/12
Dia: 3 de desembre de 2012
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:40 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
1.- APROVACIÓ
29/10/2012).

ACTES

SESSIONS

ANTERIORS

(22/10/2012

i

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions dels dies
22 i 29 d’octubre de 2012 les quals, trobades conformes, són aprovades per
unanimitat dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA NOVEMBRE 2012
-

Dia 24 d’octubre: Assistència, juntament amb els altres membres
de la corporació al Consell de la Ràdio.

-

Dia 26 d’octubre: Assistència, juntament amb la regidora Sra. Idoia
Saracibar, a la inauguració del Congrés de la Gent Gran, celebrat
l’Hotel Evenia.

-

Dia 27 d’octubre: Assistència, juntament amb els membres de
l’obreria, al dinar ofert a Santa Cristina.

-

Dia 29 d’octubre: Assistència, juntament amb els regidors
municipals, al Ple per fer el sorteig dels membres de les meses
electorals.

-

Dia 30 d’octubre: Assistència a la Comissió de Govern del Consorci
de la Costa Brava, a la seu del Consorci.

-

Dies 2, 3 i 4 de novembre: Assistència, juntament amb altres
regidors de la corporació, als actes organitzats per la Casa de Cúllar a
Lloret de Mar.

-

Dia 9 de novembre: Inici de la festa Major de Lloret de Mar, amb la
lectura del pregó a càrrec del Sr. Àngel Mullera, pregoner del 2012, i
assistència a la tradicional sopa de l’àvia.

-

Dia 10 de novembre: Assistència, juntament amb el regidor de
promoció econòmica Sr. Jordi Orobitg i altres regidors de la
corporació, a la inauguració de la Fira Medieval de Lloret de Mar.

-

Dia 10 de novembre: Assistència, juntament amb la
Sra. Ester Olivé, al lliurament de premis de natació.

-

Dia 11 de novembre: Participació a la XXXII edició de l’anada a
Sant Pere del Bosc.

-

Dia 12 de novembre: Reconeixement a l’àvia centenària, Sra.
Francisca Sais Austrich.

-

Dia 13 de novembre: Assistència, juntament amb ala regidora Sra.
Idoia Saracibar, al dinar d’homenatge a la Gent Gran de Lloret de
Mar, a l’Hotel Olympic.

regidora,
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-

Dia 15 de novembre: Assistència, juntament amb els representants
dels Cossos i Forces de Seguretat, regidor Sr. Jordi Martínez, Il.l. Sr.
Eudald Casadesús, delegat territorial del Govern de la Generalitat a
Girona, Sr. Albert Ballesta, Director dels Serveis Territorials
d’Interior, a la Junta Local de Seguretat.

-

Dia 15 de novembre: Assistència delegada al regidor de Cultura Sr.
Arseni Frigola, a la presentació de la pellícula sobre Santa Cristina, a
la sala polivalent de la Casa de la Cultura.

-

Dia 17 i 18 de novembre: Assistència, juntament amb altres
regidors de la corporació, als diferents actes organitzats amb motiu
de la Festa Major de Sant Romà.

-

Dia 21 de novembre: Assistència al funeral del Sr. Jordi Comas i
Matamala, a Platja d’Aro.

-

Dia 21 de novembre: Participació en l’acte organitzat per la Cambra
de Comerç de Girona, “Conjuntura Econòmica”, a l’edifici de Can
Saragossa.

-

Dia 29 de novembre: Assistència a la Assemblea de l’Spain
Convention Bureau, a la Fira de Barcelona, organitzada per la FEMP.

-

Dia 30 de novembre: Assistència a la inauguració de l’exposició de
la Sra. Pilarin Bayés a l’Hotel Guitart Monterrey.

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I EL
CONTROL DE LES OBRES.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, dient que per
part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat la modificació de
l’Ordenança Municipal reguladora de les llicències urbanístiques i el control
de les obres, promogut per aquest Ajuntament de Lloret de Mar.
Les novetats que conté són prou importants per haver de revisar aquest
instrument, que s’ha manifestat durant la seva vigència com a molt útil per
a regular i simplificar els procediments de tramitació de llicències d’obres,
estalviant temps i diners als usuaris tan a nivell individual com professional.
Es podria desglossar en 3 apartats: informació i atenció al públic; tramitació
d’expedients; realització d’inspeccions.
Els canvis més importants són:
a) Rectificar aquells punts que a causa de la seva redacció són motiu
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b)
c)

d)
e)

f)

d’interpretació, anant en detriment de l’objectiu de facilitar els
procediments de tramitació de llicències urbanístiques d’obres o de
l’execució d’aquestes.
Rectificar aquells punts en què s’han detectat errades materials i/o
contradiccions entre disposicions del mateix document.
Concretar en els apartats on s’han observat mancances, els aspectes
necessaris pel que fa a documentació a aportar, atenent els últims
canvis normatius.
Incorporació d’annexes exposant la documentació a aportar segons
cada tipologia de llicència.
Modificar aquells punts que la seva aplicació durant els anys de
vigència de l’ordenança, han obstaculitzar els propis objectius
perseguits per la mateixa.
Simplificar la seva estructura per aconse3guir una aplicació més
eficaç.

Els objectius d’aquesta ordenança són:
a) Facilitar el sempre difícil llindar de l’obra menor i l’obra major en el
títol II, a més de concretar la documentació necessària per a cada
tipus d’obra, establir la distinció entre obra major i obra menor,
regulant en aquest darrer cas la comunicació prèvia.
b) Regular en el títol IV tant la forma i requisits de les sol.licituds com
les deficiències i els terminis de resolució establerts en la seva
tramitació.
c) Amb l’objectiu de regular i concretar el període de construcció al títol
VI, s’assenyalen els terminis d’exercici de l’activitat constructiva,
establint una especial protecció envers els voltants dels establiments
hotelers durant el període estival.
d) En darrer lloc, el règim sancionador serà el previst al Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Urbanisme i la posterior modificació de 2 de febrer de 212, així
com la seva normativa de desenvolupament.
Amb aquesta modificació, de 86 articles passen a ser 69. S’ha intentat no
fer una transcripció literal de la Llei. Com a novetat, hi ha l’acta de
replanteig i els annexes.
Intervé el Sr. Cortés dient que del que es tracta és d’adaptar a la realitat
una normativa en ares d’una major eficàcia. Per tant, s’ha de donar una
bona acollida, en principi. Si bé, s’ha de veure la seva bondat o no sobre la
marxa. Per tant, una vegada estigui en vigor, podrem veure si és realment
positiva en la seva aplicació en el temps.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que aquesta modificació és un exercici
de responsabilitat. Es tracta de simplificar la tasca als professionals del
sector i és per això que felicita tant els serveis tècnics com al regidor.
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Com ja ha dit, destacaria de ella temes com el replanteig, que creu que és
una mesura positiva, i que facilitarà la feina dels professionals. En
definitiva, votarà a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que l’objectiu d’aquesta
modificació és regular i, al mateix temps, simplificar els tràmits
administratius. Això és el que ja es va dir a la modificació anterior i potser
no es va complir. Confia que ara sí que es faci.
Fins fa poc temps el tema de les llicències era de molt difícil controlar per al
seu gran nombre. Ara són realment poques i, per tant, és més fàcil fer-ho
complir. Entén que la modificació és racional i normalitza el sector.
Destaca com a modificació més important, que ara el replanteig és
obligatori, qüestió que en altres ajuntaments ja ho era, i que facilita la tasca
de promotor però també dels serveis de l’ajuntament.
Un altre tema important és la instal.lació de grues, en el que s’ha de filar
prim, i és important que s’exigeixi fiances, per no trobar grues que mai es
treuen, malgrat que faci temps que han deixat de treballar. El seu vot serà
a favor.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, felicitant també a la
regidoria i dient que aquesta modificació és bàsicament una millora i recull
aquelles rectificacions necessàries, per adequar-la a les necessitats actuals.
Com a conseqüència, votaran a favor.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que el Partit dels Socialistes
entenen que aquesta és una eina que ha de permetre regular i simplificar
els procediments al temps de tramitar llicències urbanístiques.
Després de 6 anys en que va entrar en vigor (vigent des del 29 de setembre
de 2006), entenem que aquesta modificació és necessària per rectificar
errades materials, contradiccions, simplificar la ordenança, i per fer-la més
eficaç i accessible als ciutadans.
Aquesta modificació acompleix aquests objectius i per tant el nostre vot
serà favorable, tant en aquesta ordenança com en totes aquelles que
tinguin l’objectiu de simplificar els tràmits als ciutadans, garantint la seva
seguretat, qüestió per nosaltres molt important.
Com totes les ordenances, el més important és que això no quedi en paper i
que realment es faci acomplir la normativa, fent les inspeccions que siguin
necessàries, sobretot pensant en els criteris de seguretat. I pensant en
garantir la seguretat en aquelles obres tan privades com publiques.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Barbero dient que després d’haver revisat
cada un dels punts de les modificacions que fan de les últimes ordenances
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municipals -referent a aquest punt de l’ordre del dia- nosaltres no posarem
cap impediment a que sigui aprovat.
Si bé és cert que aquestes ordenances es modifiquen, és del nostre dret i
responsabilitat advertir que el seu compliment sigui igual per tothom i dins
de la legalitat.
Tots hem pogut veure com els darrers dies a l’avinguda Just Marlès i al
passeig Jacint Verdaguer, el personal suposadament contractat per aquest
ajuntament incomplia moltes de les normes bàsiques de seguretat quant es
trobaven enfilats dalt dels elevadors per a la collocació de les llums de
Nadal i per la neteja de les palmeres, posant en seriós perill a les persones i
vehicles que hi circulaven (mostra fotografia).
No pot ser que aquest equip de govern proposi al Ple una modificació
d’ordenances i que siguin ells mateixos els primers en no fer-les complir en
els seus adjudicataris.
Si us plau, primer de tot i abans de res, prediquin amb l’exemple, estem
parlant de la seguretat de les persones.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, dient que respecte al que ha comentat el Sr.
Barbero, que prendran les mesures adients per evitar els fets denunciats.
Finalitza agraint a tots els grups el seu suport a aquesta modificació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquesta modificació és necessària i
important i que serà una eina d’utilització per al futur. Per tant, celebra que
s’aprovi per unanimitat de tots els grups.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
Per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat la modificació
de l’Ordenança Municipal reguladora de les Llicències Urbanístiques i
el Control de les Obres, promogut per aquest Ajuntament de Lloret de
Mar.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52, 66, 236 i 237 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 els arts. 58, 60 i ss. del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal
reguladora de les Llicències Urbanístiques i el Control de les Obres,
d’iniciativa municipal.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, diari d’àmbit gironí i
Tauler d'Anuncis de la Corporació.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin allegacions o
reclamacions, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament,
d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE
MAR EN ELS ARTICLES 198 I 231, I PLÀNOLS D’ORDENACIÓ F6D,
F6B, G6C, G6A I G6D EN L’ÀMBIT DE SERRA BRAVA.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Jordi Martínez dient que
anteriorment a l’entrada en vigor del POUM l’any 2007, l’àmbit de Serra
Brava, era únic i no estava dividit en dos sectors.
La Normativa del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de data 21 de desembre de 2006, i quin Text Refós fou
aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 28 de juny de 2007, havent
estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat núm.
4994, de data 24 d’octubre de 2007, regula en els seus articles 198 i 231
les condicions urbanístiques dels sectors Serra Brava Nord i Serra Brava
Sud.
D’alguna manera es pretén que, en la part de Serra Brava nord, recol.locar
les edificacions en la part més consolidada i deixar la resta com a zona
verda.
El POUM, qualifica l’àmbit de Serra Brava Nord de sòl urbà no consolidat i
sotmet la seva superfície de 42,65 Ha, a la redacció d’un PMU, projecte
d’urbanització i la corresponent reparcellació en la modalitat de
compensació bàsica. (Article 198)
Mentre que qualifica l’àmbit de Serra Brava Sud de sòl urbà consolidat i en
sotmet la seva superfície de 72,73 Ha, al manteniment de l’ECU per la
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conservació de la urbanització d’acord amb els seus Estatuts i adequació de
la mateixa al nou àmbit, així com urbanització del clavegueram. (Art. 231)
Durant aquest temps s’ha detectat que el traçat de la línea que separa un
sector de l’altre, no respon a un criteri ni d’estructura de propietat, ni de
topografia, ni tan sols de consolidació de l’edificació existent.
Això es veu agreujat amb el fet que previ a la publicació del POUM en data
24 d’octubre de 2007 va existir un període aproximat de 7 mesos en que la
suspensió de llicències en l’àmbit de Serra Brava Nord no era d’aplicació, i
molts propietaris van aprofitar per sollicitar llicència i edificar les seves
parcelles, augmentat el grau de consolidació del sector i convertint en
discordants i inviables els paràmetres urbanístics establerts pel PMU 3.
L’estructura de propietat d’aquest àmbit, juntament amb el grau de
consolidació de la zona converteix en inviable l’objectiu previst pel POUM de
relocalització de l’edificabilitat situant-la en franges lineals i salvar d’una
transformació urbanística inadequada un àmbit de gran valor natural i
paisatgístic, tot qualificant
com a
sistema d’espais lliures una gran
superfície, i execució i manteniment de la urbanització.
Per tal d’aconseguir l’objectiu que el POUM persegueix amb la delimitació
del PMU3, cal fer viable urbanística i econòmicament el sector i per fer-ho
s’entén necessari adequar els paràmetres urbanístics i la delimitació de
l’àmbit a criteris que en facilitin la seva executabilitat.
La proposta de delimitació, és doncs, el resultat de:
A) Incloure en el sector el major nombre de parcelles pertanyents a un
sol propietari, amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament i la
gestió urbanística.
B) Incloure en el sector, majoritàriament aquelles illes no consolidades o
amb un grau de consolidació molt baix, amb l’objectiu de facilitar la
nova localització de l’edificabilitat.
C) Incloure en el sector, els carrers amb un nivell d’urbanització inferior
als carrers de Serra Brava Sud, amb l’objectiu d’evitar possibles
greuges comparatius i dotar aquests carrers dels serveis bàsics
mínims.
D) La delimitació pretén ajustar-se a límits de propietat, amb l’objectiu
de facilitar la gestió i el desenvolupament.
E) La proposta de localització de les noves edificacions, respon a les
zones de pendent inferior establertes per l’estudi clinomètric.
La present proposta de modificació dels paràmetres urbanístics de l’àmbit
del PMU 3, és el resultat de l’estudi comparatiu dels diferents paràmetres
entre la delimitació vigent i la delimitació que es proposa, amb l’objectiu de
fer viable urbanísticament el sector que es proposa.
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PMU 3- ART.198
SUP. AMBIT
DENSITAT BRUTA
Nº PARCEL.LES
Nº PARCEL.LES EDIFICADES
Espais lliures i zones Verdes

PROPOSTA MODIFICACIÓ

42,65

Ha

8,47

hab/Ha

361,25

hab

28,99

Ha

7,97

hab/Ha

313,00

Ut

184,00

Ut

54,00

Ut

9,00

Ut

150.992,00

m2

150.992,00

m2

231,05

hab

La proposta de l’ajust dels paràmetres urbanístics del sector és, doncs, el
resultat de:
A) Mantenir l’objectiu previst pel POUM.
B) Mantenir les cessions de zones verdes previstes pel POUM.
C) Mantenir la densitat d’habitatges, de 361 que preveu el POUM, 130
passen al sector de Serra Brava Sud i 231 resten en el sector amb
nova delimitació.
Per tant, es proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els articles
198 i 231, i plànols d’Ordenació F6d, F6b, G6c, G6a i G6d en l’àmbit de
Serra Brava, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics Municipals essent
d’iniciativa municipal. La participació ciutadana es concreta en el tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació dels
corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit gironí,
Tauler d'Anuncis i Web Municipal.
Intervé el Sr. Orobitg dient que l’Ajuntament ha de garantir la protecció del
territori i, per tant, ha d’utilitzar les eines que estan a la seva disposició per
desenvolupar determinats indrets.
Això és el que es fa ara amb aquesta part de la urbanització de Serra Brava
Nord. El que està aprovat en aquests moments és inviable i és obligació de
l’Ajuntament fer el possible per a la seva viabilitat.
Al mateix temps, s’esmenen errades. Per tant, el seu vot serà favorable.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que l’equip redactor del POUM en
aquest indret no va delimitar bé les finques, i és per això que ara la
proposta les ha d’ajustar.
Estan d’acord en el concepte d’urbanització del POUM, consideren que era
positiu, doncs es tractava d’agrupar l’edificació. Es clar que això facilita el
fet del desenvolupament i també de la recepció per part del municipi, dels
serveis en el seu moment. Es per això que estan d’acord en aquesta
modificació puntual.
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Per altra banda, també es protegeix una part del PEIN de Les Cadiretes, que
té un alt valor ecològic i de naturalesa.
En definitiva, estan a favor de la proposta, tant en la seva part escrita com
de planimetria.
A continuació, intervé el Sr. Enric Martínez dient que la modificació puntual
del POUM que ens presenta la regidoria d’urbanisme, afecta tant la
superfície (que es redueix en uns 136.600 m2), el numero de parcelles
(que es veu reduïda en 129), i la edificabilitat de la obra nova construïda
(que es redueix aproximadament en un 29 % del sostre).
Malgrat això, entenem que és una adequació i esmena d’aquells errors que
es varen fer en la redacció de l’actual POUM, que constantment s’està
modificant, potser per una mala planificació des de un bon començament.
Dit això, de tota manera, donat que el que no volem és perjudicar ni a
persones ni a entitats o empreses, el nostre vot serà l’abstenció, donat que
la responsabilitat és de vostès, que són els que a dia d’avui governen.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que aquesta proposta de
modificació, tot i disminuir en superfície la part que es modifica, respecte
els espais lliures i les zones verdes previstes del POUM, manté la densitat
d’habitatges, de 361 que preveu el POUM, 130 passen al sector de Serra
Brava Sud i 231 resten en el sector amb nova delimitació.
Té el consentiment de l’entitat de conservació i, com a conseqüència,
permetrà que es pugui desenvolupar. Per tant, el seu vot serà favorable.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes dient que no creu que els canvis siguin
tant senzills com han dit els altres partits, doncs suposa molts canvis.
No han tingut temps d’estudiar a fons aquest tema, que per altra part és
molt complex.
No descarta que una vegada estudiat, potser poguessin votar-lo
favorablement. Però per les raons abans esmentades, a dia d’avui el seu vot
serà l’abstenció.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, que el POUM és una eina de treball viva i que
per tant s’ha d’anar modificant.
Aquesta proposta va en benefici del sector, i la seva normativa actual
necessita ser modificada per permetre als propietaris poder desenvolupar-lo
i, per tant, els afavoreix. Es per això que s’ha fet la proposta que avui es
presenta a aprovació.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que s’ha intentat preservar
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un gran espai verd, respectant els drets dels propietaris perquè ningú es
quedi sense poder construir.
Entén, doncs, que aquesta modificació serà una bona eina per al
desenvolupament d’aquesta zona.
Sense més deliberació, i per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
ICV-EUIA i ERC, i 9 abstencions dels regidors del MILLOR, PPC i NO
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
de Lloret de Mar en els articles 198 i 231, i plànols d’Ordenació F6d,
F6b, G6c, G6a i G6d en l’àmbit de Serra Brava.
FONAMENTS DE DRET
I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme; art
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva
aprovació el de majoria absoluta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els
articles 198 i 231, i plànols d’Ordenació F6d, F6b, G6c, G6a i G6d en
l’àmbit de Serra Brava, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics
Municipals essent d’iniciativa municipal.
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació dels
corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit
gironí, Tauler d'Anuncis i Web Municipal.
5. APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL
CASC ANTIC (CLAU 2.1) DE LLORET DE MAR.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez,
dient que el Pla Especial urbanístic del casc antic (clau 2.1) es va aprovar
inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 11/02/2012, i
provisionalment en data 02/04/2012.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va Suspendre l’aprovació
definitiva fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat,
s’incorporin les prescripcions següents:
1.- Primera observació: aquest Pla especial ha de justificar en quins casos a
les subzones 2.1.b i 2.1.c es poden admetre àtics, i en quines condicions,
haurà de regular aquesta planta de manera més completa i detallada, com
ara la regulació que en fa el POUM per a la subzona 2.1.a amb referència a
les condicions d’edificació, sostre, vinculació o no a la planta
immediatament inferior, densitat d’habitatges, etc., respectant sempre la
densitat màxima per edifici d’un habitatge cada 85 m2 construïts.
2.- Segona observació: Caldrà aportar els corresponents plànols
d’informació referent a les plantes i als alçats existents, a escala adequada
(a l’entorn de 1:1000 en general i de 1:200 per al detall de façanes i
plantes). Les fitxes s’hauran de presentar a raó d’una fitxa per pàgina
3.- Tercera observació: incorporació de la carta de colors (fixada a l’art. 19)
4.- Quarta observació: L’article 21 de la normativa del Pla, referent a
cobertes, caldrà restringir aquesta excepcionalitat a casos singulars i
justificats, i en tot cas sotmesos al criteri de la Comissió específica de
qualitat que preveu l’article 25 de la mateixa normativa.
5.- Cinquena observació: L’article 12 de la normativa que regula els
balcons, ja s’ha justificat.
6- Sisena observació: S’haurà de completar la normativa amb una
disposició addicional en el sentit que les determinacions de l‘article 140 del
POUM no modificades pel Pla especial es mantindran vigents. Així es fa en la
disposició addicional primera.
Per tant, es porta a aprovació d’aquest Plenari, aprovar el text refós del Pla
Especial Urbanístic del Casc Antic (zona clau 2.1) de Lloret de Mar,
d’iniciativa municipal, i remetre còpia de l’expedient i del projecte, per
duplicat exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Intervé el Sr. Orobitg dient que sembla que a la Comissió Territorial
d’Urbanisme li agradi posar la cullerada.
De totes maneres, la millor definició dels àtics és positiva, doncs dóna més
seguretat jurídica. Així mateix, la clàusula de remissió a les disposicions del
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Pla també reforça la seguretat jurídica.
Com a conseqüència d’això, votarà a favor.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que ells varen votar a favor de
l’aprovació inicial d’aquest pla especial, i que també ho faran avui del text
refós.
Volia fer dues consideracions: una és la solució al tema dels àtics, que
considera positiu; i una altra que l’objectiu d’aquest pla especial és la de
rehabilitar el casc antic. Confia que aquesta aprovació sigui el inici i el
resultat solament s’aconseguirà si hi ha, conjuntament, unes iniciatives tant
del sector privat com del públic.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que avui s’aprova el text refós. El pla
especial ja es va aprovar en un Ple anterior. Entenem que s’havien acceptat
en part algunes de les al.legacions presentades per els veïns del casc antic.
Ara només el que fem és aprovar el text amb les incorporacions de la
comissió territorial d’urbanisme.
Hem parlat amb l’Associació de Veïns del cas antic hi esta d’acord, per lo
tant el nostre vot serà favorable.
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que vol fer una pregunta
en relació a qui farà la modificació de les fitxes a la que es refereix la
proposta, si ho farà l’equip redactor o pels tècnics de l’Ajuntament.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, dient que creu que ho farà l’equip tècnic
redactor, si bé hauria de veure primerament què és el que diu el contracte.
Per tant, li contestarà en el moment que sàpiga exactament el seu
contingut.
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient que el que ells creuen és que això no ha
de significar un sobrecost, i que per tant entenen que ho hauria de fer
l’equip redactor, doncs els tècnics municipals tenen altres feines que
deixarien de fer. El seu vot serà favorable.
Novament, contesta el Sr. Jordi Martínez agraint a tots els grups el seu
suport.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que s’ha escoltat a l’Associació
de Veïns per tenir en compte la seva opinió sobre aquest tema.
L’objectiu és clar, i és dinamitzar el casc antic. Com es pot veure, les parts
més altes dels edificis en gran mesura estan en mal estat. El que es vol és
facilitar que es torni a utilitzar.
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Tenim problemes quant a la primera línia de mar, i és per això que estem
en contacte amb el PPC, a fi que ens ajudin a poder modificar la Llei de
Costes en aquest aspecte, i això redundaria en rehabilitar les parts velles,
en fer-les productives i també generar feina.
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:
FETS:
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data
19 de juliol de 2012, acordà:
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic del nucli
antic (clau 2.1), promogut i tramès per l’Ajuntament de Lloret, fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1-

D’acord amb l’objectiu principal que el POUM assigna a aquest
Pla especial, de justificar en quins casos a les subzones 2.1.b i
2.1.c es poden admetre àtics, i en quines condicions, la
normativa del Pla especial, un cop justificada en determinada
finca la necessitat o conveniència de preveure-hi l’addició d’una
planta àtic, haurà de regular aquesta planta de manera més
completa i detallada, com ara la regulació que en fa el POUM
per a la subzona 2.1.a amb referència a les condicions
d’edificació, sostre, vinculació o no a la planta immediatament
inferior, densitat d’habitatges, etc. I recollint la prescripció que
és condició per a l’establiment de la planta àtic la millora de la
totalitat de la façana de l’edifici on es basteixi, tot eliminant els
elements afegits, etc, tal com preveu el POUM per a totes les
subzones de la zona de Casc Antic, i respectant sempre la
densitat màxima per edifici d’un habitatge cada 85 m2
construïts.

1.2-

Caldrà aportar els corresponents plànols d’informació referent a
les plantes i als alçats existents, a escala adequada (a l’entorn
de 1:1000 en general i de 1:200 per al detall de façanes i
plantes), que permeti valorar l’estat actual per trams de carrers,
i també els plànols d’ordenació corresponents, a la mateixa
escala. Tant els plànols d’informació com els d’ordenació hauran
d’incloure les caràtules corresponents amb la informació mínima
imprescindible: numeració, títol, llegenda (assenyalant la línea
del gàlib edificable, els eixos compositius, identificant els edificis
protegits, etc), escala, etc.

1.3-

Les fitxes s’hauran de presentar a raó d’una fitxa per pàgina,
per tal que assoleixin una dimensió adequada i resultin útils com
elements fonamentals de l’ordenació del Pla. Així mateix les
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fitxes hauran d’assenyalar les edificacions i/o elements
catalogats o protegits, i en el seu cas, el tractament específic
que correspongui.
1.4-

En relació als colors de façana, per facilitar la comprensió de les
determinacions de l’article 19 de la normativa, caldrà referenciar
els RALS proposats amb la corresponent carta de colors que
caldrà incorporar.

1.5-

Donat que l’article 21 de la normativa del Pla, referent a
cobertes, admet excepcionalment com a material de coberta el
coure o el zinc, caldrà restringir aquesta excepcionalitat a casos
singulars i justificats, i en tot cas sotmesos al criteri de la
Comissió específica de qualitat que preveu l’article 25 de la
mateixa normativa.

1.6-

Pel que fa a l’article 12 de la normativa que regula els balcons,
es recomana revisar la possibilitat d’emprar materials com l’acer
inoxidable i l’alumini (a condició que no siguin brillants) i el
vidre transparent.

1.7-

S’haurà de completar la normativa amb una disposició
addicional en el sentit que les determinacions de l‘article 140 del
POUM no modificades pel Pla especial es mantindran vigents

-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

2.- Per tal de donar compliment a les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 19 de juliol de
2012, es redacta el text refós del Pla Especial Urbanístic del casc
antic (clau 2.1) de Lloret de Mar.
FONAMENTS DE DRET:
I.- Art. 140 de les NN.UU del POUM de Lloret de Mar.
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 78, 85 i 89 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012
de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme; i els articles 92 a 94 i 109 del decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
III.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 52 i 114 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 a l’art. 47 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, essent el quòrum legal
necessari per a la seva aprovació el de majoria simple.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla Especial Urbanístic del Casc
Antic (zona clau 2.1) de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
6. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL
PORT ESPORTIU DE CALA CANYELLES, DE LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, dient que la
Generalitat ha adjudicat la concessió del Port Esportiu al Club Nàutic Cala
Canyelles. En el plec de condicions, la Generalitat obliga a fer un pla
especial per a regular tot el que es vulgui.
Per acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2011, es va aprovar
inicialment el projecte de Pla Especial Urbanístic del Port Cala Canyelles, de
Lloret de Mar, d’iniciativa del Club Nàutic Cala Canyelles i redactat per
l’enginyer Jordi Quera Miró, i es va sotmetre el Projecte del Pla Especial Port
Cala Canyelles, de Lloret de Mar, a informació pública pel termini d’UN MES.
Alhora, es va sol.licitar informe a la Subdirecció General de Ports i Costes de
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a la Oficina
d’Avaluació Tècnica Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la
Subdirecció General d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, a l’Institut
Geològic de Catalunya i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Rural, afectats per raó de llurs competències sectorials,
segons disposa l’art. 85.5 del TRLU.
L’expedient es va sotmetre a informació pública i es va presentar una
allegació per part d’en Lluís Picart i Colomer, actuant en representació de
Entitat de Conservació de la Zona Residencial Cala Canyelles de Lloret de
Mar.
Davant les consideracions formulades per l’Entitat de Conservació de la
Zona Residencial Cala Canyelles s’ha d’assenyalar que la determinació i
concreció de les condicions urbanístiques i ambientals de les installacions,
fent especial èmfasi en la preservació i protecció de la contaminació
atmosfèrica/ambiental, en totes les seves vessants, haurà de ser objecte
del corresponent projecte d’obres i de llicència ambiental, que haurà de
justificar el compliment de la normativa sectorial vigent que li sigui
d’aplicació.
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Que pel que fa al lliure accés del vianants, grafiat al plànol 7, es reserva un
dret de pas d’accés a la platja a través de l’esplanada del port, donant per
tant resposta a la sollicitud.
L’Oficina d’Avaluació Tècnica Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, en data 27/07/11 ha emès informe favorable amb les
següents prescripcions: En l’enjardinament i les zones verdes s’evitarà l’ús
d’espècies de flora exòtica amb caràcter potencialment invasor i
concretament les que es relacionen en el document annex.
La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de
Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en data 4/10/12 ha emès informe
favorable amb les següents prescripcions:
-

-

-

Les actuacions en la escullera hauran de ser considerades com una
reparació i no una obra nova.
Els usos permesos hauran de comptar amb la autorització de l’òrgan
competent en aquesta matèria, es a dir, la Generalitat de Catalunya.
S’haurà de limitar l’accés rodat a la platja exclusivament als usuaris
del port, així com als serveis de manteniment, neteja i gestió de la
platja i serveis de salvament, collocant pilones de fusta tractada de
pi, un control d’entrada amb una pilona retràctil i s’haurà d’eliminar la
vorera de formigó per fer mes gran la platja. Cal indicar que les
actuacions que es plantegin en el domini públic marítimo-terrestre
hauran de tenir el corresponent “Titulo Habilitante”.
Amb respecte l’accés rodat des de l’avinguda de Canyelles, s’haurà de
tramitar a la Administració Estatal la adscripció d’aquest terrenys com
a domini marítimo-terrestre a favor de la Generalitat de Catalunya i
sollicitar per part del Club nàutic a la Generalitat el corresponent títol
d’ocupació per al seu us. També s’indica igual que en el punt anterior,
que s’ha de limitar l’accés amb una pilona retràctil i un sistema de
lectura de matrícules.
Per les xarxes de serveis no es podrà fer cap obra si no s’ha demanat
prèviament el “Titulo habilitante”.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural
en data 30/06/11 ha emès informe favorable sense prescripcions; l’Institut
Geològic de Catalunya en data 25/5/11 ha emès informe favorable sense
prescripcions; l’Agència Catalana de l’Aigua en data 26/9/11 ha emès
informe favorable sense prescripcions; la Subdirecció General d’Arquitectura
i Millora de les Àrees Urbanes en data 28/11/11 ha emès informe favorable
sense prescripcions.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que es tracta d’un tràmit important,
que permetrà potenciar aquesta infraestructura. Estem satisfets pel
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contingut de la proposta i també perquè ha hagut participació ciutadana,
mitjançant les al.legacions de l’entitat de conservació ja esmentada.
També hem de destacar que la proposta compleix totes les prescripcions,
fins i tot les proposades pel Ministeri de Foment, que en tot moment ha
volgut deixar clar que la titularitat és estatal.
Per tot l’exposat, el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Rodríguez dient que per molts veïns de Lloret aquest port és
com si no existís, o que no pertany a Lloret. Per tant, vol que se sàpiga que
tots els ciutadans el poden utilitzar, perquè és públic, no privat, i el que hi
ha és una concessió.
Ja estan d’acord en que s’hagi recollit el contingut de l’al.legació en el sentit
de vigilar la concessió de llicències, perquè no es faci més del que legalment
es pot fer.
També diu que en aquest indret hi ha una pradera de posidònies i que s’ha
de tenir molta cura de no malmetre-la.
Ja estan d’acord en que es pugui reformar i també allò relatiu a la sèu
social. Torna a insistir que s’ha de vigilar el compliment del que es diu a
l’al.legació presentada.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que ens felicitem
que hagin estat acceptades, en part, les allegacions de l’entitat de
conservació de Cala Canyelles, i manifestar que farem des del nostre grup,
un seguiment de l’execució i compliment de les obres dintre de la regulació
marcada per la llei de costes.
Així mateix, ofereix la seva mediació amb el Ministeri amb tot el que sigui
necessari.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que avui es porta a plenari
l’aprovació provisional del pla especial urbanístic del port esportiu de Cala
Canyelles. S’han acceptat part de les allegacions fetes per l’entitat de
conservació de Cala Canyelles, pel que fa referència al lliure accés dels
vianants a la platja des del carrer de França.
Vist que, a més, a alguns dels informes tècnics dels departaments són
favorables. Davant la necessitat d’haver de modificar el POUM per portar a
terme l’ampliació, i tenint en compte que la proposta diu que caldrà donar
compliment a les prescripcions emeses per la Direcció General de
Transports i Mobilitat, i per la Direcció General de Costes, Medi Ambient,
Medi Rural i Marí, el nostre vot serà favorable.
Entenen que és una bona millora, però queda el problema del pàrquing, ja
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que desapareix l’actual. Per tant, s’hauria de buscar alguna fórmula per
compensar aquesta problemàtica.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Fuertes dient que estan d’acord en què
s’hagin acceptat les al.legacions de l’entitat de conservació de Cala
Canyelles. Sempre és bo dinamitzar infraestructures, com és aquesta del
Port Esportiu. Com a conseqüència d’això, el seu vot serà a favor.
Però ja que parlem de Cala Canyelles, no podem deixar de referir-nos a un
tema important del que ja es va parlar en aquest plenari, com és el de les
grans grues que hi ha a la finca de Can Juncadella.
Aquell dia el Sr. Valls va dir que tot estava correcte i amb la prepotència
que li caracteritza, va dir que tot estava bé.
Lamentablement, no deu ser així quan ens hem trobat aquests dies, notícies
en els mitjans de comunicació amb titulars com: “Xavier Crespo i la
Generalitat podrien haver comès un delicte de prevaricació a Lloret de Mar”;
o “El fiscal es querella contra dos arquitectes de Lloret pel tema de Can
Juncadella”.
Per tant, no hauria d’estar fent les coses tan correctament.
Però voldria fer-li al Sr. Valls algunes preguntes, com quina és la vinculació
que hi ha entre aquesta finca i el germà de l’ex-alcalde, o si els tècnics de
l’Ajuntament varen signar la llicència sota alguna pressió política o de
l’alcalde, o alguna cosa similar. Entén que hauria de contestar aquestes
preguntes avui, perquè potser siguin les preguntes que li faci algun jutge.
Una altra pregunta seria demanar que li diguin quan s’obrirà el tan desitjat
camí de ronda, o com està el conveni en relació a la caseta de la platja.
Voldria que li contestés aquestes preguntes, i si avui no és possible que ho
faci en un proper Ple. Creu que és important que aquest tema es tracti en
un Ple, donat que s’està fent una destrossa ecològica i no té clar que es
correspongui el que es fa a la legislació vigent.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que respecte al que ha dit el Sr.
Rodríguez en relació a un conveni que demana entre el port i l’ajuntament,
ens hem d’asseure per aprofundir quin tipus de conveni és més adient,
tenint en compte que es tracta d’un ús privatiu, si bé està situat en sòl
públic.
Respecte el que ha dit el PPC respecte al seguiment de les obres, és clar
que es farà un control de les llicències i dels equipaments quan
correspongui.
Pel que fa al PSC, que demana com se solucionarà el tema de l’aparcament
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a la platja, en aquest sentit la gent haurà d’aparcar al pàrquing públic situat
a Font de Sant Llorenç i baixar caminant. De totes maneres, som conscients
del problema i estudiarem possibles alternatives.
I sobre les al.legacions de l’entitat, estan aprovades les dues, però una es
compleix ara i l’altra quan es demanin les llicències.
En relació al Sr. Fuertes, aprofitant que el Pisuerga no passa per Valladolid
sinó per Blanes, intenta parlar de temes que no toquen, com el de Can
Juncadella. Ell solament parlarà del punt que estem tractant.
Novament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que ja que es parla de Can
Juncadella, vol felicitar a SOS Lloret per al seu gran treball en la
conservació del nostre medi ambient.
Pocs poden dormir tant tranquils com nosaltres, ja que des del nostre partit
es va denunciar la tala d’arbres; després les escales de fusta que varen
arribar fins a la platja, i per les quals se’ls va sancionar; i també varen
denunciar el tancament de la finca amb tanques.
També varen fer una pregunta en aquest Ple sobre el camí de ronda, i a la
reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme on es va donar aquesta
llicència, solament va haver un vot en contra, el del representant de la
Conselleria de Medi Ambient que gestionava el nostre partit. Per tant,
nosaltres dormirem tranquils amb aquest tema i amb molts altres.
Pren la paraula de nou, el Sr. Bernat, dient que el punt del que s’ha de
parlar és del Pla Especial del Port de Canyelles, i que estan contents que
s’hagin acceptat les dues al.legacions, i que ja ho havia entès així.
Per altra banda, ells havien presentat una pregunta sobre el camí de ronda,
i el Sr. Fuertes ho sap, perquè està en el dossier i perquè li hem comunicat
per correu electrònic. Malgrat això, ha hagut de parlar ell del tema. És igual.
Pren la paraula de nou el Sr. Fuertes, demanant disculpes al Sr. Bernat,
donat que no ha llegit el correu i que no era la seva intenció trepitjar-li el
tema. Però Can Juncadella és un tema molt important.
Si es presentés una moció, segurament l’alcalde l’hauria retirat i no sap
perquè el Sr. Valls juga a ocultar coses en aquest tema, si és que –com diutot està bé. Després diu que ells diuen mentides i que no toca parlar
d’aquest tema. Creu que l’equip de govern no està en situació de dir
aquestes coses, i aquest tema es veurà en el seu moment.
Estan tips que vulguin amagar els temes, com ha passat amb el tema de la
web de la televisió, que no se’ls admet la moció, si bé després farà una
pregunta.
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Però ara el Sr. Valls, quan nosaltres no puguem contestar, tindrà dret a
mentir, però ja haurà de contestar al jutge en el seu moment.
Intervé el Sr. Valls dient que l’Ajuntament de Lloret està molt tranquil amb
el tema de Can Juncadella. Que fins al moment no s’ha rebut cap escrit de
enlloc sobre la notícia de premsa, i des d’ara fa una defensa dels serveis
tècnics, ja que es tracta d’una llicència reglada, en la que ha intervingut –i
ha donat definitivament- la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Per tant, l’equip de govern i els tècnics estan tranquils, no tenen rés a dir.
És una llicència que es va demanar el 2007 i es va donar en el 2010, i on
tot el procediment és correcte.
Però pitjor que dir mentides, es posar-les per escrit i repartir-les per tot
Lloret. Sabem quin és l’estil del Sr. Millor i no volem entrar-hi. Però ara
sembla que els altres hem de demostrar que ell no diu mentides, quan és ell
el que ha de demostrar que el que diu és veritat.
Aquest és el circ que vol muntar avui, com cada vegada. Però ja ha dit,
l’Ajuntament de Lloret està tranquil i tots dormiran tranquils.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, com ja ha dit el Sr. Valls,
fins al moment no ens ha arribat res sobre el que diu la premsa de Can
Juncadella. Però evidentment no és vostè, Sr. Fuertes, qui ens ha de donar
lliçons de moralitat.
En tot cas, si hi ha alguna cosa ho resoldran els jutges i creu que en política
no val tot, com fa vostè. A la gent se l’enganya una sola vegada.
Solament dir que en aquest tema estem tots tranquils i que donem el nostre
suport als tècnics de la casa.
Pel que fa al comentari del Sr. Rodríguez, dir-li que el Port Esportiu és una
concessió, que per tant l’utilitzen els socis de l’entitat concessionària, si bé
també ho fan els pescadors, i es fa un ús públic, com per exemple policia
local o protecció civil. Ha de dir que sobre la seva utilització, mai ha hagut
cap problema.
Pel que fa al comentari del Sr. Fuertes sobre les mocions, ja sap –perquè
està en un informe- que al Ple van les mocions sobre competències d’aquest
òrgan i la resta no és votable. Per tant, el tema està aclarit.
Per últim, respecte al que ha dit el Sr. Bernat sobre l’aparcament, es
podrien fer gestions per tal de poder construir o fer una concessió per fer un
pàrquing de varies plantes on abans hi havia l’hotel Canyelles, que ara és
un pàrquing de superfície; però això ja es veurà.
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En data 6 de maig de 2011, la Junta de Govern Local acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Pla Especial Urbanístic del
Port Cala Canyelles, de Lloret de Mar, d’iniciativa del Club Nàutic Cala
Canyelles i redactat per l’enginyer Jordi Quera i Miró.
Segon.- Sotmetre el Projecte del Pla Especial Port Cala Canyelles, de
Lloret de Mar, a informació pública pel termini d’UN MES, mitjançant la
publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província de
Girona, a un medi de premsa d’àmplia divulgació, al Tauler d’Anuncis
Municipal i Web de la Corporació.
Tercer.- Sollicitar informe a la Subdirecció General de Ports i Costes de
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Sostenibilitat de la
Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, a la
Oficina d’Avaluació Tècnica Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de
l’Aigua, a la Subdirecció General d’Arquitectura i Millora de les Àrees
Urbanes, a l’Institut Geològic de Catalunya i al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural. afectats per
raó de llurs competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del
TRLU.
Quart.- Notificar el present acord als interessats”

2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província de Girona núm. 101, de data 26 de maig de 2011, Diari de
Girona de data 18 de maig de
2012, Web Municipal i Tauler
d'Anuncis de la Corporació. Durant el termini d' informació al públic s'
ha presentat una allegació per part d’en Lluís Picart i Colomer,
actuant en representació de ENTITAT DE CONSERVACIÓ DE LA ZONA
RESIDENCIAL CALA CANYELLES DE LLORET DE MAR (RGE núm.
10865 de data 20/06/2011) tal i com es desprèn de la certificació
lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l'expedient administratiu
tramès a aquests efectes. Que en síntesi aital allegació sollicita que
quedin degudament fixades i regulades les condicions urbanístiques i
ambientals de les installacions, fent especial èmfasi en la preservació
i protecció de la contaminació atmosfèrica/ambiental, en totes les
seves vessants, tant lumínica, com acústica, com d’olors, fums, com
de residus, etc., així com el lliure accés del vianants a la platja des de
les escales que sortint del carrer de França acaben a l’esplanada del
port, per tal de preservar aquets camí públic, així com donar
continuïtat en la deguda forma al recorregut del Camí de Ronda
previst en el POUM.
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FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 68, 78, 81, 85 i 89
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 109 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme,
així com l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
II.- Davant les consideracions formulades per l’Entitat de
Conservació de la Zona Residencial Cala Canyelles s’ha
d’assenyalar que la determinació i concreció de les condicions
urbanístiques i ambientals de les installacions, fent especial
èmfasi en la preservació i protecció de la contaminació
atmosfèrica/ambiental, en totes les seves vessants, tant lumínica,
com acústica, com d’olors, fums, com de residus, etc., haurà de
ser objecte del corresponent projecte d’obres i de llicència
ambiental, que haurà de justificar el compliment de la normativa
sectorial vigent que li sigui d’aplicació.
Que pel que fa al lliure accés del vianants a la platja des de les
escales que sortint del carrer de França acaben a l’esplanada del
port, el Pla Especial ja contempla, com es pot comprovar en el
plànol 7, la reserva d’un dret de pas d’accés a la platja a través de
l’esplanada del port, donant per tant resposta a la sollicitud.
III.- En data 26/07/2012 (RGE núm. 12.540/2012) Albert Borràs i
Sancho, en representació de Club Nàutic Cala Canyelles, presenta
documentació que incorpora les prescripcions de l’acord
d’aprovació inicial del Pla Especial, així com les prescripcions de
l’informe favorable de la Direcció General de Transports i Mobilitat
emès en data 29/12/2011. Restant únicament pendents la
prescripció següent: “pel que fa al desenvolupament d’aquells
àmbits que s’ubiquen fora del domini públic portuari, com l’accés
al port l’arribada dels serveis públics al domini públic marítim
terrestre de Cala Canyelles, cal preveure la tramitació del títol
d’ocupació corresponent”
IV.- Que l’Oficina d’Avaluació Tècnica Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data
27/07/11 ha emès informe favorable amb les següents
prescripcions:
“2.- Caldrà donar compliment a les consideracions de l’informe emès per
aquesta OTAA en data 15 de desembre de 2008 sobre l’avantprojecte
d’adequació i explotació del port esportiu.
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3.- En els enjardinament i les zones verdes s’evitarà l’ús d’espècies de
flora exòtica amb caràcter potencialment invasor i concretament les que
es relacionen en l’annex.”

V.- Que la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en data 4/10/12 ha
emès informe favorable amb les següents prescripcions:
“(...)
2.- (...) las actuaciones que se plantean de recrecimiento de 1 metro de
espesor con escollera de manto principal del dique de abrigo del puerto
(previamente se aporta escollera al pie del dique debido a su deterioro,
en el exterior e interior), deberán entenderse con carácter de reparación
del elemento existente que se ubica sobre dominio público marítimoterrestre transferido.
3.- Respecto al régimen de usos permitidos (…) cabe señalar que los
usos que se planteen en el ámbito del puerto estarán sujetos a lo
dispuesto en la legislación específica, debiendo contar con la autorización
del órgano competente.
4.- En relación al impacto el puerto sobre la playa (…) se indica que se
limitará el uso del acceso rodado, exclusivamente a los usuarios del
puerto, así como a los servicios de mantenimiento, limpieza y gestión de
la playa y servicios de salvamento, colocando pilonas de madera tratada
de pino y un control de entrada con pilona retráctil, eliminando el bordillo
de hormigón para ensanchar la playa. A este respecto cabe indicar que
las actuaciones que se planteen en dominio público marítimo-terrestre,
deberán contar con el correspondiente título habilitante.
5.- Con respecto al acceso rodado al puerto desde la Avenida de
Canyelles (…) se propone por tanto mantener el actual acceso rodado,
existente desde el año 1971, haciéndose necesaria la correspondiente
tramitación para (…) solicitar a la Administración Estatal la preceptiva
adscripción de estos terrenos de dominio público marítimo-terrestre a
favor de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 49 de la
Ley de Costas, y solicitar por parte del Club Náutico Cala Canyelles a la
Generalitat de Cataluña el correspondiente título de ocupación para este
uso. También se indica que el uso de este acceso se limitará
exclusivamente a los usuarios del puerto y los servicios de
mantenimiento, limpieza y gestión de la playa y servicios de salvamento,
con el control de pilona retráctil y sistema de lectura de matrículas
6.- Para las redes de servicios (…) hasta que no se obtenga este título
habilitante, no se realizarán las obras de las redes de servicios”

VI.- Que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Rural en data 30/06/11 ha emès informe
favorable sense prescripcions.

24

VII.- Que l’Institut Geològic de Catalunya en data 25/5/11 ha emès
informe favorable sense prescripcions.
VIII.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua en data 26/9/11 ha emès
informe favorable sense prescripcions
IX.- Que a la Subdirecció General d’Arquitectura i Millora de les Àrees
Urbanes en data 28/11/11 ha emès informe favorable sense
prescripcions.
X.- Que pel que fa al POUM, en data de novembre de 2012, els
Serveis Tècnics Municipals informen que el Pla Especial proposa
com a trets destacats el següent:
•

Que la superfície de l’àmbit que abarca 14.378,56 m2., es
subdivideix en l’àrea d’aigua de 7.701,23 m2, en l’àrea
terrestre de 4.215,031 m2 i en l’àrea d’escullera de 2.462,30
m2.

•

Que aquesta superfície ha variat sensiblement respecte
l’aprovació inicial per l’ajustament de la delimitació de l’àmbit
en virtut dels informes de Costes, fent augmentar sobretot la
superfície de mirall d’aigua.

•

Que el Pla Especial proposa l’ordenació d’aquestes àrees
dividint-les en subsistemes i a la vegada en zones.

Àrea d’aigua:

Superfície

* Subsistema de mirall d’aigua
* Subsistema de palanques
* Subsistema installacions portuàries - rampa

7.359,98
285,85
55,40
7.701,23

Àrea terrestre:
* Subsistema de comunicacions:
* Subsistema vialitat per vianants
* Subsistema vialitat per vehicles i vianants
* Subsistema d’aparcament
* Subsistema d’installacions portuàries:
* Zona de serveis pescadors
* Zona tècnica
* Zona de grua

1.067,84
1.665,44
646,50

93,00
43,50
3,60

* Subsistema d’espais lliures:

25

* Subsistema de zona verda

261,05

* Subsistema d’edificació:
*Edificis

434,10
4.215,03

Àrea escullera:
* Subsistema de protecció

2.462.,30
2.462,30

•

Que el Pla Especial disposa les normes que han de regular les
diferents zones.

•

Que pel que fa a la urbanització caldrà matisar que la
informació inclosa en el Pla Especial, és orientativa i no
vinculant i que a efectes d’urbanització prevaldrà el que
estableixi el projecte d’urbanització corresponent.

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar en part les allegacions formulades per l’entitat de
Conservació de la Zona Residencial Cala Canyelles de Lloret de Mar,
en el sentit assenyalat en els fonaments de dret i consegüentment
aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial Urbanístic del Port
Cala Canyelles, de Lloret de Mar, promogut pel Club Nàutic Cala
Canyelles i redactat per l’enginyer Jordi Quera i Miró.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, caldrà demanar i obtenir la corresponent
llicència d’obres i autorització ambiental per al desenvolupament de
l’activitat, amb els següents condicionants:
1r.- Caldrà donar compliment a les prescripcions emeses per la
Direcció General de Transports i Mobilitat en informe emès en data
29/12/2011 i per la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i
el Mar del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, en data
4/10/12 consistents en:
2. (...) las actuaciones que se plantean de recrecimiento de 1 metro
de espesor con escollera de manto principal del dique de abrigo del
puerto (previamente se aporta escollera al pie del dique debido a su
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deterioro, en el exterior e interior), deberán entenderse con carácter
de reparación del elemento existente que se ubica sobre dominio
público marítimo-terrestre transferido.
3. Respecto al régimen de usos permitidos (…) cabe señalar que los
usos que se planteen en el ámbito del puerto estarán sujetos a lo
dispuesto en la legislación específica, debiendo contar con la
autorización del órgano competente.
4. En relación al impacto el puerto sobre la playa (…) se indica que se
limitará el uso del acceso rodado, exclusivamente a los usuarios del
puerto, así como a los servicios de mantenimiento, limpieza y gestión
de la playa y servicios de salvamento, colocando pilonas de madera
tratada de pino y un control de entrada con pilona retráctil,
eliminando el bordillo de hormigón para ensanchar la playa. A este
respecto cabe indicar que las actuaciones que se planteen en dominio
público marítimo-terrestre, deberán contar con el correspondiente
título habilitante.
5. Con respecto al acceso rodado al puerto desde la Avenida de
Canyelles (…) se propone por tanto mantener el actual acceso
rodado, existente desde el año 1971, haciéndose necesaria la
correspondiente tramitación para (…) solicitar a la Administración
Estatal la preceptiva adscripción de estos terrenos de dominio público
marítimo-terrestre a favor de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo
con el artículo 49 de la Ley de Costas, y solicitar por parte del Club
Náutico Cala Canyelles a la Generalitat de Cataluña el
correspondiente título de ocupación para este uso. También se indica
que el uso de este acceso se limitará exclusivamente a los usuarios
del puerto y los servicios de mantenimiento, limpieza y gestión de la
playa y servicios de salvamento, con el control de pilona retráctil y
sistema de lectura de matrículas
6. Para las redes de servicios (…) hasta que no se obtenga este título
habilitante, no se realizarán las obras de las redes de servicios”

2n.- Caldrà donar compliment a les prescripcions de l’informe emès
per l’Oficina d’Avaluació Tècnica Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data
27/07/11 on assenyala que:
“2. Caldrà donar compliment a les consideracions de l’informe emès
per aquesta OTAA en data 15 de desembre de 2008 sobre
l’avantprojecte d’adequació i explotació del port esportiu.
3. En els enjardinament i les zones verdes s’evitarà l’ús d’espècies de
flora exòtica amb caràcter potencialment invasor i concretament les
que es relacionen en l’annex.”

7. CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL
“TAULA LOCAL PER L’HABITATGE A LLORET DE MAR”.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Saracibar, dient
que a causa del context socioeconòmic que estem vivint i la crisi que ens
està afectant tenim la necessitat de donar resposta als nous reptes que
se’ns plantegen cada dia a serveis socials.
Un dels principals elements que faciliten el procés d’exclusió social és
l’habitatge i ho fa de tres maneres diferents: dificultat per accedir; dificultat
per mantenir-lo; i el més greu, la seva pèrdua.
Davant d’aquestes necessitats i tal com es va acordar en el ple del mes de
maig (tot i que algú ha dit que aquest equip de govern no hi creu i que no
fa res en aquest sentit), sí que hi creiem. Més que creure-hi, és que ho
veiem cada dia a Benestar i Família, ja que en els darrer 3 anys s’han
triplicat les actuacions de Serveis Socials en matèria d’habitatge.
La Taula Local per l’Habitatge es crea per coordinar l’administració pública i
entitats privades per tal de donar resposta conjunta a les situacions
d’exclusió en temes d’habitatge que puguin patir els ciutadans i ciutadanes
de Lloret.
Els seus objectius són molts, entre ells: Proposar, elaborar i debatre dircuits
i protocols d’actuació en cas de possible pèrdua de l’habitatge; unificar
estratègies i dissenyar accions per tal de garantir el sosteniment de la
vivenda; estudiar, conèixer i analitzar la realitat social de Lloret (les dades
que tenim des dels Jutjats de Blanes són de Lloret, Blanes i Tossa conjuntes
perquè treballen per partits judicials). Un dels jutjats sembla que ens diran
les dates concretes de Lloret.
Pel que fa a la composició de la Taula, queda de la següent manera:
1.- Ple de la taula: format per unes 18 a 20 persones: l’alcalde, la regidora
de serveis socials, 1 representant de cada grup polític, el Síndic del Ciutadà,
la directora i coordinadora de Serveis Socials, el tècnic de Serveis Jurídics,
el tècnic Servei Habitatge, 1 representant de Ofideute, 1 representant de
Càritas, 1 representant del Col.legi d’Advocats, 1 representant de PAH, 1
representant de l’associació de veïns, i 1 administratiu de Benestar i Família
que farà les funcions de secretari.
2.- Comissió permanent: té funció de donar resposta ràpida i fer un
seguiment de possibles situacions de pèrdua de l’habitatge. Estarà formada
per 5 persones: l’alcalde o regidora, la coordinadora de Serveis Socials, 1
tècnic d’habitatge, 1 representant de PAH, 1 representant escollit entre tots
els membres de la taula.
La diferència és que el Ple de la taula tracta els temes més generals i la
Comissió permanent els casos concrets.
Se segueix el model utilitzat per poblacions com Girona, Palamós i Blanes.

28

Hi ha idees interessants, com les trobades entre ajuntaments i entitats
financeres, per saber –per exemple- quins pisos tenen disponibles i lliures
per poder fer amb ells lloguer social, negociant preus assequibles.
També es troba interessant elaborar una guia informativa (Girona ho ha fet
i funciona), i també hi ha altres municipis com Salt i Banyoles, que s’han
declarat “Municipis Lliures de Desnonaments”, si bé ella personalment no
creu en etiquetes.
Tots sabem que la situació és greu, ja que les condicions perquè es paralitzi
un desnonament durant dos anys són molt restrictives. En principi van dir
que se’n beneficiarien 600.000 famílies i resulta que són 120.000. La gran
majoria dels afectats no se’n poden beneficiar.
S’han marcat un mínim de dues sessions ordinàries a l’any, si bé donat que
hi ha molta feina, l’any 2013 seran més.
En definitiva, l’acord de la taula ha de ser adoptat pel Ple Municipal i per
això es porta avui al Ple.
Intervé el Sr. Cortés dient que aquest òrgan ens ha d’ajudar a portar a
terme activitats solidàries en el camp de l’habitatge.
Estem davant d’un drama social i la solució del problema ha de tenir una
base en la solidaritat. Per això, confia que l’instrument que avui creem sigui
eficient.
S’està creant el “Banc del sostre” i el que pertoca a les entitats públiques és
fer de catalitzador, de coordinadors i d’intermediaris entre les diferents
parts que tenen a veure en aquest problema.
Espera que aquesta Taula es reuneixi sovint.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que donada la conjuntura econòmica
actual, aquesta Taula serà una eina imprescindible. Clar estar, si
aconseguim que funcioni de forma adequada.
És un gran problema la gent que perd la seva casa, però també hi ha un
altre motiu de preocupació, i és la gent gran que té els seus petits estalvis
en cases de lloguer, i que veuen com perden aquests ingressos extres,
perquè no els lloguen o perquè no els paguen.
D’això no se’n parla, però també és un problema, màxim quan el sistema
judicial sembla que sols està per afavorir als bancs i no tiren endavant o
paralitzen procediments per manca de pagament de lloguer, quan els que
els pateixen són particulars.
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En definitiva, aquesta Taula ha de ser vàlida per vincular a tots els sectors
afectats pel tema de l’habitatge, i confia que sigui una bona eina. Per això,
votaran a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que en el Ple de maig
d’enguany ells ja varen proposar, mitjançant una moció aprovada per
gairebé tots els grups, excepte el PPC, la dació en pagament, que és la
vertadera solució.
Tenia dos objectius la moció, crear l’Observatori municipal de l’habitatge, i
així mateix, una Taula de mediació amb els bancs i caixes, per trobar
alternatives que no comportessin la negació del dret a la vivenda de les
famílies afectades.
No sap si en els 7 mesos que han transcorregut, per part de la regidoria
s’han fet gestions en aquest sentit.
Estem davant d’un tema molt seriós, d’un problema general no sols de
Lloret, i que ha pres més transcendència quan lamentablement ha arribat a
haver casos de suïcidis.
Però la solució, com ja ha dit abans, és la que ja fa 5 anys va presentar el
seu grup parlamentari a Madrid, és a dir, la dació en pagament, tal i com
fan França i Estats Units.
Creu que s’ha de legislar per la majoria, i no per una minoria que té al seu
favor la pressió dels poders econòmics i fàctics.
Quan el seu partit polític formava part del govern de Catalunya, es va
aprovar una Llei d’habitatges, en la que es facilitava el lloguer de vivendes
desocupades a preus baixos. Però quan CIU va arribar al govern la va
suprimir. Ja ho va dir llavors i ho torna a dir ara, es varen equivocar.
Per últim, vol dir que Càrites hauria de formar part de la Comissió
permanent, donat que treballen amb les persones que tenen el problema i
que coneix el terreny.
En definitiva, ells votaran a favor.
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que creu que ens
hem de felicitar tots per la creació d’aquest òrgan, i molt especialment
felicitar a la regidora perquè es veu que està convençuda del que fa de
forma personal, i no per fer política.
Ells varen votar en contra de la moció de la dació en pagament, perquè es
tractava d’un tema supramunicipal. Ara es tracta d’una proposta que afecta
al nostre municipi, als nostres ciutadans. Per això, avui votaran a favor.
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Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient que com a conseqüència de la crisi
econòmica, està apareixent una problemàtica d’alt risc social com és la
pèrdua de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’execució dels crèdits
hipotecaris per part de les entitats bancàries.
La creació d’aquest òrgan municipal és de caràcter principalment consultiu a
fi, entre altres, de poder elaborar propostes i protocols d’actuació, unificar
estratègies i en definitiva garantir el sosteniment de l’habitatge.
Des del PSC esperem que aquesta taula de participació s’impulsi aviat i
serveixi per ajudar als ciutadans com a espai consultiu on exposar les
problemàtiques en matèria d’habitatge.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes dient que estan contents de la
proposta que avui es presenta, i que voldrien que hagués més propostes
d’aquesta mena.
Saben que aquest tema el va plantejar la plataforma sobre les hipoteques, i
creu que el plantejament que es fa és correcte.
Ells portaran a la taula, com opció, el que ja portaven en el seu programa
electoral, és a dir, posar pisos de lloguer a 200 €. Buscar un centenar de
pisos buits i mitjançant Benestar i Família, 100 famílies per llogar-los a cost
baix de 200 €, pagant l’ajuntament 300 €.
D’aquesta manera al pagar alguna cosa la família s’esforçarà per mantenirho i a l’ajuntament li suposarà un cost de 30.000 € mensuals, és a dir,
360.000 € a l’any, i es beneficiaran 100 famílies.
Ja sap que Ser.Gi treballa en lloguer social i estan satisfets amb la seva
feina, però el que ell diu és possible. Ja sap que durant la campanya varen
dir que prometia impossibles, però solament hem de veure algunes de les
despeses d’aquest ajuntament totalment supèrflues, com els 72.000 € de la
web de la televisió, els 70.000 € més IVA amb el retard de la piscina, o
tants altres.
Aquesta proposta ja la varen fer en l’anterior pressupost, i tornarem a ferho en el proper plenari de pressupost. Com ja ha dit, ho proposaran perquè
la taula que es crea ho tingui en compte.
Com ja ha dit abans, ho portaven al seu programa electoral, que és similar
al butlletí que l’equip de govern anomena “pamflet” però que no han pogut
rebatre. Diuen que no han pogut entrar en el tema, però quan tenen un
contenciós a favor, convoquen roda de premsa i fan 3 butlletins
monotemàtics.
Però és que, a més, no diu mentides, o és que són falsos els tiquets de la
benzinera o el sou de l’alcalde?. I encara estem esperant conèixer el cost
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del telèfon del Sr. Valls, perquè suposa que no amaga rés estrany, i si és
així, si no amaga res, solament ha de fer-ho públic.
Contesta la Sra. Saracíbar al Sr. Rodríguez que no s’ha contactat amb els
bancs, però que Ser.Gi fa un gran treball de mediació per obtenir lloguer
social.
Des de fa un mes i mig, tenim un projecte nou que es diu “Habitem tots” de
la Fundació Ser.Gi, mitjançant uns diners de la Marató de TV3 contra la
pobresa.
Estan treballant en 3 llocs: Girona, Figueres i Lloret, i un dia a la setmana
ve un tècnic que treballa amb la gent que tenen el problema de les
hipoteques. Com ja ha dit, sols porta un mes i mig i, per tant, si bé una de
les funcions és fer de mitjancer amb als bancs, encara és aviat per veure la
seva eficàcia.
Potser sí que aquest tema de mediació amb els bancs es pot proposar des
de la Taula.
Pel que fa al tema de Càritas, ella no creu que hagi cap problema perquè
sigui l’entitat proposada i sigui escollida per la resta, per estar a la Comissió
permanent. Per ells no hi ha cap problema.
En relació a la intervenció del Sr. Fuertes, li sembla molt bé, però ara no
tenim els 360.000 €. Des de la taula es pot proposar, i totes les idees seran
escoltades. Ara, doncs, no es podria fer. Si que Ser.Gi treballa en lloguers
socials a molt baix preu, actuant de mediadors entre els propietaris i els que
necessiten un habitatge, i és una tasca que s’està mostrant efectiva.
S’estan utilitzant estratègies molt ben pensades, com és la de fer lloguers
simbòlics a canvi que el llogater arrangi el pis. Això es pot fer amb
professionals o amb gent que tingui bones mans per fer arranjaments.
Intervé novament el Sr. Rodríguez, dient que hi ha dues maneres de
solucionar aquest problema tan greu, o posant pegats, com són les mesures
a les que s’ha estat al.ludint en aquest debat (lloguer social, etc.) o
encarar-ho de veritat. I si bé això no és competència de l’ajuntament, la
única solució és la dació en pagament, perquè sinó hi haurà persones que
tindran deutes tota la vida i afavorint l’economia submergida.
Per tant, el que s’ha de fer com a solució final, és que els partits polítics
vagin pensant en modificar la llei en el sentit de la dació de pagament.
De nou, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que la gent vol solucions i si
tots estem d’acord en aquest punt, no ens hem de tirar els trastos pel cap.
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En aquest tema hem d’estar tots a favor dels ciutadans i no fer política de
partit.
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient que està d’acord amb el que ha dit el
Sr. Bernat i el que hem de fer és ajudar a les famílies perquè tenen moltes
necessitats i cada vegada són més les que necessiten ajuda.
També ell creu que la regidora està fent una bona tasca i la felicita. Entén
que no tingui els 360.000 € i segur que si depengués d’ella els tindria. Però
sembla que altres no pensen el mateix i que és més important pagar 1’5
milions d’euros en millores de la piscina, quantitat que donaria per fer
lloguer de pisos durant 4 anys.
El que la gent vol és que els diners de l’Ajuntament es dediquin al que s’han
de dedicar i no a despeses supèrflues.
Ha de dir que hi ha molta gent que els diu que no treuen prous butlletins i
que sembla que com que ja estan a l’Ajuntament s’han convertit, perquè ja
“mamen de la teta”.
Són molts els que, després de cada butlletí, els mostren el seu recolzament.
Contesta novament la Sra. Saracíbar dient que potser la dació en pagament
sigui la solució final, Sr. Rodríguez. Però mentre s’estan fent moltes coses i
s’estan ajudant a les persones que no tenen sostre.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que no contestarà al Sr.
Fuertes perquè és més important el punt que tractem.
S’està portant una tasca molt laboriosa amb els propietaris perquè lloguin
els seus habitatges a un preu just, però al principi s’han trobat amb molta
desconfiança per qui era el llogater i per si pagaria. Poc a poc s’ha anat
aconseguint èxits i ha de dir que per part dels serveis corresponents es fa
un seguiment d’aquests lloguers perquè no hagin problemes, perquè es
pagui el lloguer, perquè es faci un bon manteniment de l’habitatge.
Creu que la taula és una bona eina i hauran de fer un esforç molt important.
Esforç que també haurien de fer les entitats financeres, doncs formen part
del problema, i la seva actitud pot facilitar solucions.
És lamentable que el Sr. Fuertes, després de gairebé 2 anys a l’ajuntament,
encara no sàpiga diferenciar el que són inversions (piscina) i despeses
corrents.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Vist l’informe emès des de la secció de Benestar i Família de
l’Ajuntament, en el que es posa de manifest la necessitat de crear la
“Taula local per l’habitatge”, com a òrgan de participació en el que hi
serien presents representants polítics de l’Ajuntament, tècnics
municipals i representants de diverses entitats sense ànim de lucre, a
fi i efecte de garantir una estratègia conjunta en el territori envers la
problemàtica de l’habitatge per part de tots els agents i operadors
que actuen en el mateix a partir del principi de corresponsabilització,
necessitat que ve motivada pel fet que, com a conseqüència de
l’actual crisi econòmica, hi ha cada vegada més casos de persones
que es troben en serioses dificultats en el manteniment i en l’accés a
l’habitatge.
Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta al plantejament realitzat
en l’informe és la d’un òrgan de participació sectorial, el qual té la
consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en
els articles 62 a 64 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.
Atès que de l’esmentat article 62 del Decret legislatiu 2/2003, així
com de l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, es desprèn que és competència del Ple la
creació dels òrgans municipals complementaris.
Atès allò establert a l’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels enes locals (ROF), en el sentit que
en l’acord de creació dels consells de participació sectorial caldrà
establir també la composició, organització i àmbit d’actuació
d’aquests òrgans.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la creació de la Taula Local per l’Habitatge a Lloret
de Mar, que tindrà la consideració d’òrgan complementari municipal.
SEGON. Aprovar les Normes Reguladores de la Taula local per
l’habitatge a Lloret de Mar, en les quals s’estableix la seva naturalesa
jurídica, àmbit d’actuació, objectius, competències, composició,
òrgans i funcionament, les quals conformen, juntament amb la
present proposta, aquest expedient administratiu.
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TERCER. Notificar el present acord a totes les entitats públiques i
privades que, d’acord amb les normes reguladores aprovades,
conformen la Taula Local per l’habitatge a Lloret de Mar.
8. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/12 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola tot dient que, com
cada any per aquestes dates, es fa una última modificació de crèdit per
afegir a les partides que ho necessiten, traient d’aquelles altres que no
estan esgotades.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta, recalcant
que el saldo de l’expedient, com no pot ser d’una altra manera, és zero.
Intervé el Sr. Cortés dient que a la proposta de modificació es mouen
1.077.000 €. Ja sabem que per aquestes dates es diu que es passa el
rascló, però pel que veiem les xifres són molt gruixudes i algunes de les
desviacions, sobretot en obres de via pública, són molt importants.
Per tant, entén que en aquest tema de via pública hauria d’haver-hi una
millor coordinació entre les àrees tècnica i econòmica, per aconseguir una
millor eficiència.
És per això que demanem que per a la comissaria de la policia local hagi
una bona planificació. Reitera que manca ajustos a la previsió
pressupostària, i això produeix ineficàcia. Sembla que com que estem a
prop de Reis, com en els tortells, sempre ha d’haver una sorpresa, la llufa.
Creu que si ajustem més els pressupostos, aquesta llufa no seria tan gran.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que potser sí que és possible, i seria
desitjable, que els preus de les obres públiques s’afinin més. Però vol
recordar que el que passa aquesta vegada és que queden diners, és que la
liquidació és en positiu, i això s’ha de valorar.
Creu que, que degut a aquests menys costos es pugui posar més de 57.000
€ per aportacions a les entitats de conservació, és bo; o que es puguin
posar 20.000 € per al nous quadres de llum; o que es posin 16.000 € per la
rehabilitació del mercat municipal.
Donada la precarietat del crèdit o, millor dit, que no hem pogut anar a
crèdit, pensa que el resultat final de l’estalvi en aquestes obres és positiu,
doncs ens ha permès fer-ne d’altres no previstos.
També voldria destacar que dues partides de 10.000 i 15.000 €
respectivament, de despesa corrent, més concretament dels òrgans de
govern, no s’han gastat, amb la qual cosa es poden dedicar a altres
necessitats. Creu que això s’ha de dir també.
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Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que si bé s’anomena
aquesta com segona modificació de crèdit, en sentit estricte, és la primera.
Altres anys n’hi ha hagut més, i això no sap si és en demèrit dels anteriors
o en mèrit de l’actual regidor. Però el que sí que és cert és que això és
positiu i facilita molt el treball a la resta dels grups.
Dit això, hauria de parlar de les hores extraordinàries de determinats
serveis, com policia local, brigada, etc., en les que si sumem el
pressupostat amb l’augment d’avui, ens situem en les xifres de l’any 2011.
Per tant, entén que aquí hi ha faltat planificació.
Sorprèn que en edificis nous, com biblioteca, teatre o casa de cultura,
s’hagin de suplementar diferents partides. També creu que ha hagut falta
de planificació en les pistes d’atletisme, doncs amb el suplement d’avui
també ens anem als números de l’any 2011.
Vol fer esment especial del tema informàtic, doncs és un pou sense fons.
Creu que s’ha d’estudiar el tema per veure com es pot estalviar. El mateix
ha de dir en el butlletí municipal, en el que també hem arribat als costos de
l’any 2011.
Ha de parlar de l’augment de la partida d’assistència domiciliària, si bé en
aquest cas és imprevisible, doncs li afecta molt l’actual crisi i el desastre
econòmic de les famílies.
Pel que fa a Ràdio Lloret, hem vist que hi ha hores extres i que el seu cost
total és de 300.000 €. Creu que hem de saber què és el que volem i
demanem a la ràdio, doncs les despeses actuals són excessives per als
serveis que tenim. Hem de fer un pensament.
Per últim, es vol referir al projecte de la caserna de la policia local. Creiem
que hem d’intentar racionalitzar aquesta despesa, perquè els nostres
ciutadans no entendrien gastar 4’5 milions en aquesta obra. Hem d’intentar
retallar aquesta futura despesa.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que estem davant
d’una nova modificació de crèdit d’aquells pressupostos que vull recordar
que el nostre grup no hi va donar suport, votant en contra del mateixos.
Tot i això, entenem que és passar el rascló, que per vostès és de
1.077.013,02 €, a aquelles partides que no s’han utilitzat per el que estaven
destinades, que sumat a l’anterior modificació de crèdit del mes de maig
que ascendeix a 1.853.388,61 €, suma 2.930.401,63 €, que són
aproximadament un 5% de desviació pressupostaria.
Això evidencia la mala planificació econòmica i en especial en aquelles
partides pressupostaries que afecten a l’obra publica que en aquesta
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modificació ascendeix a uns 790.000 €.
Hem de dir que sorprèn que en l’obra de reparació de voreres de l’avinguda
Just Marlès, s’hagin estalviat 137.000 €, o que en la reparació del paviment
del c/ Sant Pere siguin 215.000 €.
Percentualment, són estalvis molt importants i, per tant, entenen que han
estat mal pressupostats. Per tant, els tècnics haurien de fer pressupostos
ajustats i no inflats. Felicita per l’estalvi, però entén que no és la forma de
fer-ho.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que veuen com un cop més les
grans infraestructures mal planificades continuen hipotecant el pressupost.
Així partides de via pública es destinen a acabar nous equipaments, com els
78.539€ del teatre que avui porten a aprovació, o partides de despesa
corrent que augmenten per mantenir les noves instal.lacions com el teatre i
la casa de la cultura, amb 9.200€ l’un i 12.000€ l’altra.
Com ja els hem dit en nombroses ocasions, aquest és el cost de les grans
infraestructures de CIU. Com pot ser que un edifici nou com és la Casa de la
Cultura, ens costi de llum igual que tots els CEiP junts?. Això no pot ser.
Part de la modificació de crèdit que vostès porten avui a aprovació conté
alguns dels acords presos amb el PSC i que es destinen a via pública, com
la millora dels carrers Perills i Agustí Cabañas i la col.locació d’unes reixes a
l’avinguda Vidreres; o en promoció econòmica com instal.lació de
l’enllumenat públic dels quadres de llum situats a la Plaça de l’Església per
quan s’hi celebrin actes i l’adquisició de material per promoció econòmica.
Amb el que si que no podem estar d’acord és amb els 134.168 euros de la
caserna de la policia. Creiem com ja els hi hem dit en repetides ocasions
que la caserna és molt necessària, però no a aquest preu. Per que més enllà
dels més de 4 milions d’euros que val fer-la, haurem d’assumir els
sobrecostos que les seves obres sempre comporten i les millores que
sempre es deixen, i que després han d’anar afegint. Com ja saben: en el
teatre, sociocultural i piscina.
El PSC vol una nova caserna de la policia, però no aquesta, que hipoteca un
altre vegada el futur de Lloret amb una infraestructura mal planificada. Per
no entrar en el que pretenen fer com sempre una part soterrada, altre cop
al costat d’una riera, amb l’experiència de la casa de la cultura, que ara ens
trobem amb un pàrking en el carrer Torrentó, que no podem obrir, ens
sembla del tot estrany que tornin a caure en aquest error.
A d’altres municipis amb 4 milions d’euros son capaços de fer una caserna
amb tots els equipaments necessaris. Ens preocupa que com sempre vostès
prioritzin en disseny i no en funcionalitat. Per tant si vostès haguessin optat
per fer una caserna funcional i no un edifici “singular”, els nostres agents ja
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gaudirien d’aquesta instal.lació.
Per tant nosaltres ens abstindrem, a no ser que vostès treguin de la
modificació de crèdit la partida de la caserna, on el que estem fent és
avançar 134.000 euros. Ja sé que em dirà que avui ha obert les pliques, i
que ara canviar el projecte és retardar-ho més. Però Sr. Alcalde, vostè ja fa
molt que sap que el partit dels socialistes volia replantejar aquest projecte.
Per tant, el nostre vot serà una abstenció, si vostè no treu aquest punt de la
modificació de crèdit.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes dient que en principi és una modificació
normal de cada final d’any. Ha llegit avui en una web d’informació de Lloret,
que aquest expedient és difícil de seguir per al públic. I té raó, i això no
passaria, i per tant ho demana, si com es fa a l’Ajuntament de Girona, es
donés al públic una còpia dels expedients perquè es puguin seguir.
Nosaltres ja sabem que aquests pressupostos són enganyosos, ja ho han dit
altres vegades. Algunes partides que creuen que és lleig que siguin altes,
les abaixen, i en canvi altres les inflen de forma desproporcionada. Per tant,
no entén com els altres grups avui es sorprenen. És pràctica habitual.
Constata que els tècnics que valoren les obres s’equivoquen amb
freqüència, i també vol dir –com ja s’ha dit en aquesta sala- que els costos
de la informàtica són massa alts.
Insisteix, com ja ha dit en altres vegades, que el pressupost en aquest
Ajuntament no es fa de forma correcte, i que no es preveuen temes com
l’augment de la policia local. Són coses previsibles, però com que no
interessa no es posen. S’inflen certes infraestructures, i amb el que sobra
ho poden gastar com vulguin, sempre en els mateixos llocs: casa cultura,
biblioteca, teatre.
Pel que fa al projecte de la caserna, en el que ha de dir que creu que és el
segon projecte i que, per tant, paguem doblement, com ja és habitual,
l’equip de govern posa el carro davant els cavalls. S’estan tornant a fer
irregularitats perquè estan pressupostant coses per les que no hi havia
partida i que ja estan fetes. Què passaria si avui no s’aprovés?.
Com ja ha dit en altres ocasions, no poden gastar rés que no estigui
pressupostat, perquè ho diu la llei. I això ha passat, entre altres, amb la
web de la televisió o les llums de Nadal.
De totes maneres, si traiem les despeses fixes queden uns 10.000.000 €
per gestionar, i d’aquests avui se’n modifiquen 1 milió, és a dir, un 10%. No
poden entendre com es pot treballar d’aquesta manera.
Contesta el Sr. Frigola que el desfasament de la despesa corrent no ha estat
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del 10% sinó solament del 0’5% del total del pressupost.
És veritat, altres anys s’han fet més modificacions, però aquest any hem
pogut ajustar millor. Alguns grups continuen confonent el pressupost
d’inversions i el de despesa corrent, especialment el Sr. Fuertes que sembla
que es despista.
És veritat, que ha hagut baixes
per tant, en inversions. Però és
ha molta competitivitat entre les
un 25%. Però això considera
inversions no previstes.

molt importants en determinades obres i,
perquè es presenten moltes empreses i hi
constructores, per això hi ha baixes de fins
que és positiu, perquè ha permès fer

En definitiva, partides desviades si, però en cap cas hiper inflades.
De nou, intervé el Sr. Cortés dient que si s’estalvien 7.000 € de les
assegurances de l’aparcament de Pere Torrent, no entén com solament
s’apliquen 2.000 a aquest indret, donat que a més té problemes de degoteig
i és un dels equipaments que primer veuen els nostres turistes. El sentit
comú indica que s’haurien d’utilitzar en el mateix lloc, que a més ho
necessita.
Respecte a la partida que s’ha parlat, de l’aportació de Benestar i Família a
les ONG’s, voldria saber quines són aquestes, perquè se n’emportaran una
desagradable sorpresa. En el mateix sentit vol saber quines activitats
esportives no es fan, i en tot cas també el sentit comú diu que aquests
diners s’haurien d’aplicar a les pistes d’atletisme.
Pren la paraula novament el Sr. Orobitg, dient que la lògica seria que els
tècnics facin l’exercici racional d’afinar més, sobretot en la valoració de les
obres.
Sobta, no obstant, que l’objecte del debat avui sigui l’estalvi aconseguit en
determinades obres públiques. Critiquen si hi ha més cost, i avui critiquen
perquè s’ha estalviat diners. No s’entén gaire bé la seva postura.
Avui mateix, en la sala de sessions, s’han obert pliques, i per una obra
s’han presentat 25 empreses. És a dir, ara hi ha més competència i, per
tant, hi ha uns preus més baixos que abans no es donaven.
No vol amb això justificar els tècnics de la casa, que no ho necessiten, sinó
dir quina és la realitat del mercat, que és diferent a la de fa un parell
d’anys.
Ja està d’acord en intentar afinar i que per tant es facin esforços en aquest
sentit en el proper pressupost, però tenim en compte que els preus es
posen en base a barems tècnics publicats per entitats oficials.
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De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que li sorprèn que s’hagin tret 55.000
€ del tercer mon per passar-los al quart mon.
Durant 8 anys hem tingut projectes faraònics i l’últim any, per raons
excepcionals, no s’ha pogut anar a crèdit, i això és una de les raons per les
que no ha hagut més modificacions de crèdit.
Insisteix en el tema informàtic, en el que es partia de 100.000 € i s’ha
acabat en el doble.
Creu que s’han de fer obres més humils, més funcionals. En aquest any
s’han recuperat diners en les obres, en canvi altres anys ha estat al
contrari. Creu que en anys anteriors les grans constructores ens han estat
prenent el pèl. Per tant, demana novament que es controli el tema de la
construcció de la nova caserna, que es posi tot l’interès per fer un bon ús
dels diners públics.
Seguidament, pren la paraula novament el Sr. Enric Martínez, dient que ja
els ha felicitat per l’estalvi d’aquestes obres, però repeteix, que no és lògic
el desfasament tan gran en aquestes. Considera que això és una mala
planificació de les despeses.
Insisteix que aquesta és la segona modificació, doncs ja se’n va fer una el
mes de maig. Quan varen parlar dels pressupostos, varen demanar que es
rebaixessin moltes partides, i l’equip de govern sols va acceptar una relativa
a protecció civil. Si en aquests pressupostos van en la mateixa línia, tindran
difícil el seu recolzament.
Torna a prendre la paraula el Sr. Bernat, insistint que els estalvis que ha
hagut en algunes obres s’haurien d’utilitzar per arranjar carrers, doncs sinó
aquest equip de govern hipotecarà Lloret per als propers anys.
Insisteix en el tema de la caserna, doncs hi ha una segona fase. Per tant,
ens anirem a 6 milions si es vol fer tot. No saben perquè continuen portant
les infraestructures per al mateix camí equivocat.
Recorda que han condicionat el seu vot favorable a què sigui suprimida la
partida relativa a la caserna, i encara no li han contestat.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que aquest ajuntament
utilitza el sistema de la companyia aèria Ryaner, que quan arriba a un lloc
sona una musiqueta perquè diuen que han arribat abans, però la realitat és
que diuen que el vol durarà més del que realment ha de durar.
Doncs això és el que fan, valoren obres a un preu molt superior al real i
després treuen pit dient que han estalviat, i utilitzen aquests diners com a
comodí. Aquesta és la tècnica pressupostària d’aquest ajuntament.
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També al triar empreses, a vegades no s’agafen la més barata sinó la més
cara. I si no, si són les més barates, venen les ampliacions, com l’avinguda
Just Marlès, que després es va haver d’afegir despeses que superaven el
10%.
En definitiva, no gestionen bé aquest ajuntament, no tenen una bona gestió
dels diners de tots nosaltres. I com exemple la despesa que avui s’inicia per
a la futura caserna, que com ja ha dit li sembla desmesurada i de la que ja
hi ha 2 projectes.
Per segona vegada, contesta el Sr. Frigola dient que ja és normal que
benestar i família ajusti els projectes de les ONG’s a la baixa, i que els
diners que sobren reverteixin a la pròpia benestar i família, en aquest cas
55.000 € a assistència domiciliària, perquè es necessitava.
A partir de demà, tindran tots vostès el projecte de pressupost ja tancat per
a l’any 2013, i per tant, ja el tindran a la seva disposició.
Pel que fa a la sol.licitud del PSC, ells volen tirar endavant la caserna, i per
tant mantenen avui la partida. No obstant, estan oberts a parlar sobre
aquest tema.
Finalment, ha de dir que la valoració de les obres la fan els tècnics i
lamentablement no en totes s’ha pogut estalviar.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que la partida d’avui és per la
direcció d’obres de la caserna de la policia local. Per aquesta obra, hi ha un
crèdit de 2’4 milions d’euros en condicions molt favorables, més 600.000 €
de subvenció.
Pensa que amb aquesta quantitat es pot treballar durant els anys 2013 i
2014, i la resta poder tenir-ho mitjançant un crèdit per aquesta inversió
durant els anys 2014 i 2015.
Aquesta obra no està sobredimensionada, pensem que tenim 100 policies i
que la previsió, en un futur, és que augmenti (evidentment, ara Sr. Fuertes,
no és possible legalment contractar més personal). No són comparables
altres comissaries més barates, doncs tenen una plantilla més petita.
Respecte al tema del perill d’inundació, hem de dir que aquest edifici es fa
sobre un terreny reemplenat, que està per sobre del nivell de la riera i, per
tant, no és problema el tema de la inundació.
Pel que fa a els hores extres, lamenta no tenir els gràfics, però s’ha rebaixat
molt i s’està fent un gran esforç en aquest sentit.
Per sort hem tingut aquests diners suplementaris per a l’assistència
domiciliària, i a això s’ha d’afegir la tasca que fa una associació de
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voluntaris, als quals aprofita per felicitar i agrair.
Respecte als pressupostos de les obres, com ja s’ha dit, ho fan els tècnics
amb uns barems oficials, i si hi ha rebaixa és perquè la situació econòmica
és la que és, i algunes empreses prefereixen treballar, abans que tenir
benefici. Els pressupostos no estan inflats.
El tema de les ONG’s no és el primer any que queda diners, normalment
passa sempre, ja que no totes compleixen les condicions. Quan queda un
romanent es traspassa a ajudes a la família, donat que estan vinculades.
Insisteix que al llarg del debat s’ha confós inversió amb despeses corrent. I
com a dada positiva, el deute de l’Ajuntament s’ha rebaixat de forma
important.
Sense més deliberació, i per 8 vots favorables dels regidors de CIU i ERC, 6
abstencions dels regidors de PSC-PM, PPC i ICV-EUIA, i 7 vots en contra
dels regidors de MILLOR i NO ADSCRIT el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se 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:

codi

1320
1320
1690
1710
1790
1511
4540
3200
3300
3320
3330
3351
3421
3425

15100
15101
15101
15101
15101
21000
21000
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21200

I) Transferències positives (despesa corrent)
detall

Policia Local.- Gratificacions funcionaris
Policia Local.- Gratificacions laborals
Serveis Pùblics.- Gratificacions laborals
Parcs i Jardins.- Gratificacions laborals
Platges.- Gratificacions laborals temporals
Serveis Urban.- (Q.solars) Cons.mant i rep.
Camins i Rieras.- Cons i mant.
Ensenyament.- Cons i mant. local
Casa cultura.- Cons.mant i reparacions
Biblioteca mpal.- Cons.mant i reparacions
Museu del Mar.- Cons.mant i reparacions
Teatre.- Cons i mant.
Camps de fútbol.- Cons.mant i reparacions
Pistes atletisme.- Cons.mant i reparacions

Increment

26.000,00
23.000,00
2.000,00
10.000,00
8.000,00
15.500,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
2.800,00
8.000,00
9.200,00
15.000,00
5.000,00
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codi

1790
9260
3351
1331
9200
2300
9310
4910
9201

21400
21600
22100
22200
22500
22703
31100
41000
45000

detall

Increment

Platges.- Cons i mant vehicles
Serv.Infomatics.- Cons.mant i equip
Teatre.- Subm.llum
Aparc. Pl.Pere Torrent.- Telèf i altres
Serveis Grals.- Tributs (BOP,DOG,BOE)
Benestar i família.- Contr.serveis asist.domic.
Serv.Econòmics.- Desp.formal.modif.cancel.
Comunicacions.- Transferències corrents
Jujat de Pau.- Transf. corrents
Total

codi

II) Crèdit Extraordinari (despesa corrent)
detall

4.000,00
20.000,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
55.000,00
30.000,00
20.000,00
1.500,00
276.500,00

Increment

3215 22102 Institut Escola Fenals.- Subm. Gas

5.500,00
Total

5.500,00

III) Suplement de crèdit (inversió)

codi
4540 61900
1710 61904
1550 61907
1650 62300
1720 62300
3351 62300
1690 62500
4310 62500
9260 62601
1650 63200
3331 63200
9200 63200
3421 63201
9200 64000
1510 64001
1510 78000

detall
Camins i rieres. Adeqüació i millora
Parcs i Jardins. Equip Centre Interp.Fenals
Vies Públiques. Reparació i millores
Enllumenat públic.- Quadres llums
Medi Ambient.- Adquisició material
Teatre.- Adquisició maquinària i altres
Serveis Públics. Adq. i mill.mobiliari urbà
Comerç.- Adquisició material
Serveis Informàtics.- Adq.hardware i software
Enllumenat.- Millores i reformes
Can Saragossa.- Reformes i millores
Serveis Grals. Reforma i mill edificis mpals
Camps de futbol.- Reposició installacions
Serveis Generals.- Projecte comissaria
Serveis Urb.- Encàrrecs i projectes tècnics
Serv. Urbanisme.- Aport.entitats conservació
Total

codi

IV) Crèdit Extraordinari (inversió)
detall

1611 63200 Clavegueram.- Reixes Av.Vidreres
3332 63200 Museu Can Font.- Reformes i millores

Increment
75.000,00
7.200,00
124.000,00
20.000,00
50.000,00
78.539,30
9.000,00
5.000,00
50.000,00
35.000,00
49.761,27
22.000,00
1.921,16
134.168,79
50.000,00
57.841,69
769.432,21

Increment

15.580,81
10.000,00
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Total

Total expedient de modificació de crèdit……

25.580,81
1.077.013,02

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.

codi

2300
1320
1690
9260
1331
1334
9120
3400
3360
9120
0110
1340
2300

20200
20400
20400
20600
22400
22400
22606
22609
22701
22706
31003
47901
48002

I) Transferències negatives (despesa corrent)
detall

Benestar i Família.- Lloguer Local
Policia Local.- Lloguer vehicles
Serveis Públics.- Lloguer vehicles
Serveis Informàtics.- Lloguer equip
Aparc.P.Torrent.- Assegurances
Aparc.Plaç de Braus.- Assegurances
Òrgans de Govern.- Reunions i confer.
Esports.- Desp.activitats (inclou trofeus)
Instal.Hto-art.- Contracte serveis
Òrgans de Govern.- Estudi treball i assessor.
Deute públic.- Interessos prèstec concert.
Protec.Civil.- Aportació ADF
Benestar i família.- Aportació tercers països
Total

codi

3340
3351
1720
1550
1550
1720
1550
1550
1550
1550
1550
3330

64000
64000
62203
61902
61914
62400
61900
61921
61922
61924
61925
63200

II) Baixes de Crèdits (inversions)
detall

Minorament

4.000,00
11.000,00
5.000,00
8.000,00
7.000,00
4.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
130.000,00
3.000,00
55.000,00
282.000,00

Minorament

Cultura.- Projecte sociocultural
Teatre.- Projecte nou teatre
Medi Ambient.- Construcció deixalleries
Vies Públiques.- Remodelació entrades a Lloret
Vies Públiq.- Reparació pav. C. Sant Pere
Medi Ambient.- Compra vehicle (FORM)
Vies Públiques.- Rotonda Av. Roca Grossa
Vies Públiques.- Remodelació plaça Magnòlia
Vies Públiques.- Remod.tram C. V.Bou i altres
Vies Públiques.- Remodelació C. Mestres
Vies Públiq.- Reparació voreres Av. Just Marlés
Museu del Mar.- Maquinària clima.

6.294,92
1.391,30
30.000,00
2.777,34
215.202,81
3.158,52
65.840,31
148.000,00
159.115,91
23.176,58
137.555,00
2.500,33

Total

795.013,02

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
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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.
9. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS PER LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA,
I
DE
LES
PAGUES
ADDICIONALS
DE
COMPLEMENT DE DESTÍ O EQUIVALENTS, CORRESPONENTS AL MES
DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR, DE L’O.A. SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ
I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL LLORET FUTUR, S.A.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, dient
que aquesta proposta es presenta perquè és una obligació legal, i que no es
tracta de pagar o no la paga extraordinària del personal de l’Ajuntament.
Això ja ho va decidir en el seu moment el govern del PP a nivell estatal.
L’acord que avui es veuen obligats a presentar, tracta de que aquelles
partides no siguin disponibles, garantint així amb la seva immobilització,
que no es puguin utilitzar per altres despeses. En aquest cas, també es
garanteix als propis treballadors que aquests diners no s’apliquin a altres
coses i que, per tant, en el seu dia es puguin recuperar.
Acte seguit, dóna lectura íntegra a la proposta.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que aquesta sí que és una llufa de les
grosses, i no la que ha dit el Sr. Cortés. Els dos partits majoritaris es varen
posar d’acord en un dia per modificar la Constitució, però ara volen fer
còmplices als ajuntaments de la decisió injusta de treure la paga
extraordinària.
I ens obliguen a fer-ho sota la amenaça del delicte de prevaricació si no ho
fem. En el fons, és una operació de maquillatge financer per a Brusel.les,
perquè la Sra. Merkel estigui tranquil.la i per semblar que es fa una eficaç
gestió pública.
Tot això és bastant vergonyós, i creu que la política econòmica que es porta
està a les antípodes del que s’hauria de fer. Aquestes mesures no són les
necessàries en aquests moments, és a dir, no necessitem retallades, sinó
dinamitzar l’economia. Amb aquesta acció estan retinguts uns diners que
d’aquesta forma no es podran gastar.
En definitiva, el seu vot està condicionat al decurs de com vagi la decisió de
la resta de grups.
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Intervé el Sr. Rodríguez dient que això és un “paripé”. És un marró per als
ajuntaments que es veuen obligats a complir aquesta mesura per imposició
legal.
El Sr. Frigola ha dit que era una garantia per als treballadors, però avui en
dia la única garantia és que ara no cobraran la paga extra. Es posposa, però
ja veurem si la cobren més tard o no la cobraran mai.
Quan ha parlat el Sr. Orobitg de la modificació de la Constitució, això no
sols ho varen fer el PP i el PSC, sinó també CIU.
Aquesta és una mesura del tot injusta, que fa perdre poder adquisitiu als
treballadors, fent-los culpables de la crisi, quan els culpables són altres, els
més poderosos. Però ara ho fan aprovar als ajuntaments per imperatiu
legal, potser estem davant un “corralito”.
Però a més, no saben què faran amb aquests diners, ja que primer varen
dir que anirien a un fons de pensions; després a comprar deute; i
últimament a una guardiola que no se sap on serà.
El que segurament es farà serà comprar deute públic, bé de l’estat o dels
bancs, per maquillar els comptes dels uns o dels altres.
En aquest tema el PP ha estat un deixeble avantatjat de CIU, doncs des de
que governa CIU sempre ha suprimit alguna paga extra. Per aquests temes
sempre es posen d’acord.
Es carreguen l’autonomia municipal, així com la negociació col.lectiva, i de
pas també l’Estatut de la Funció Pública. I tot això bé del govern de Madrid,
amb la connivència de CIU i la dreta d’aquest país.
El seu grup votarà en contra, i és igual si l’acusen de prevaricació, perquè
és una injustícia, i ells estan en contra de la injustícia i lluitarà contra ella.
Emplaça a tots els grups a votar en contra. I Sr. Alcalde, si l’inculpen d’un
delicte per això, ell s’autoinculparà amb ell.
La política també s’explica amb l’exemple, i aquest regidor ha renunciat a la
seva indemnització del mes de desembre. Perquè la ciutadania necessita
exemples, i també emplaça a la resta de regidors a renunciar a la paga
extra, si tenen dedicació exclusiva, i a la indemnització la resta de regidors.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez, dient que amb les
modificacions que s'han proposat a la llei 2/2012 en l'afectació a la paga
extra de Nadal dels treballadors públics, i en el cas que ens ocupa als de
l'Ajuntament de Lloret de Mar i després de diverses consultes realitzades pel
nostre grup al Ministeri i així mateix per part de l'interventor en referència a
la destinació dels 697.715.18 €, s'arriba a la conclusió que aquest import
quedés consignat com superàvit a disposició de la tresoreria municipal,
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perquè reverteixi novament en els treballadors públics pel que recuperi
l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
El Sr. Interventor té un escrit del Ministeri d’Hisenda, en el que deixa molt
clara aquesta qüestió, i que en tot cas el Sr. Interventor explicarà.
Aquesta quantitat és declara com no susceptible d'utilització i el seu import
no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent. Destinant
posteriorment en el moment que es permeti al seu destí original que no és
altre que els treballadors.
Entenem que és una proposta que no és fàcil d’assolir per ningú, i que a
ningú agrada prendre. Cap govern té ganes de fastiguejar a ningú, de fer
retallades, o qüestions similars.
Però la realitat és la que és, i no podem fer el que volem, sinó el que es pot
fer. Per tant, hem d’acatar-la perquè sinó incorríem en un frau de llei.
Comparteix el que l’equip de govern hauria de renunciar a la paga extra, si
bé entenem que el dia que els funcionaris la recuperin, ells també haurien
de fer-ho.
Finalment, creu que tots haurien de votar a favor, perquè el que no podem
consentir és que s’imputi a l’alcalde o a l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que el reial decret 20/2012 executat
pel govern del PP a Madrid, obliga a treure la paga extra del mes de
desembre al sector públic. El que es proposa avui fa referència a una nota
informativa del ministeri. Nota que no ha estat publicada al BOE i que per
tant no és d’obligat compliment.
Com és sabut el Partit dels Socialistes hem expressat el nostre desacord
amb les polítiques de retallades portades a terme pels governs de dretes del
PP a Madrid i de CiU a Catalunya, i no estem d’acord amb què es retalli la
paga extra als funcionaris. Per això hi votarem en contra.
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que està d’acord en que
això és un “paripé” ja que és donar compliment a una normativa. Tot està
dat i beneït, i anar en contra de normes obligatòries és delicat. De totes
maneres, suposa que l’Interventor ens dirà si és obligatori o no.
Però també volen dir que caldria ser solidaris, com han fet en altres llocs,
Figueres i Vidreres, on l’equip de govern, tots dos de CIU, han renunciat a
les pagues extraordinàries.
No creu que la mesura adoptada pel Sr. Rodríguez sigui la més adequada,
perquè la paga extra potser la recuperaran, i en aquest cas també els
regidors que tenen dedicació absoluta. Però la resta no tenim paga extra, és
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la indemnització que cobrem.
Per tant, el tema no es tracta de cobrar o no el sou, sinó d’una paga extra
que de moment no es cobra però que tampoc es perd de forma definitiva.
Es refereix, també, a un desafortunat escrit, un correu electrònic d’un
regidor de l’equip de govern, en el mateix moment en que havia funcionaris
manifestant-se, en el que deia el que ell cobrava. No creu que fos el
moment més adequat.
Evidentment, ells no estan d’acord amb aquesta normativa, però es tracta
d’una normativa estatal i, per tant, el seu vot, que en principi era
d’abstenció, o es mantindrà en aquest sentit o anirà a votar en contra.
Seguidament, i amb l’autorització del Sr. Alcalde, per part del Sr.
Interventor es dóna lectura d’una part del comunicat de premsa emès pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació a la paga extra.
El contingut de la nota és el següent:
“De aprobarse una resolución o disposición contraviniendo lo
dispuesto en el RDL 20/2012, por tratarse del incumplimiento de una
normativa básica estatal. Adoptar una decisión de estas
características, obviando la normativa básica de aplicación directa y
prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a
aquella, por tanto, supone una clara vulneración del orden
constitucional.
Tanto si se dictase resolución o disposición para dar cobertura a esta
infracción del orden constitucional, como si se acordasen por los
órganos de personal actos de abono de la paga extra, con o sin orden
expresa superior, se podrían incurrir en delito de prevaricación,
tipificado en el artículo 404 del Código Penal, cuyo supuesto de hecho
consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto
administrativo por parte de autoridad
o funcionario público, a
sabiendas de su injusticia.”
Contesta el Sr. Frigola que, com ja ha dit, el que avui s’aprova és
simplement la no disponibilitat dels diners que suposen la paga extra.
Ja estem d’acord en que no es respecte l’autonomia municipal, però és una
obligació que ve del govern estatal, que crea una situació jurídica en la que
hem de dir si o si, ja que no podem entrar en una situació de possible
prevaricació.
De nou, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que ell no es qüestiona on
aniran a parar aquests diners. Aniran a la compra de deute sobirà
d’Espanya, a l’igual que estan els fons de les pensions, un deute que en
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aquests moments té molt poc valor.
El Sr. Fuertes ha fet una referència discreta a la meva persona, discreta per
primera vegada, en relació a un correu electrònic que vaig enviar.
Vostè, Sr. Fuertes, no és ningú per dir-me què puc o no fer, o si puc enviar
o no un correu electrònic. En aquest correu jo deia la veritat, perquè jo dic
la veritat del que cobro, no com vostè que entre les múltiples mentides que
vostè i els seus companys de taula que estan aquí asseguts, “los palmeros”
que té vostè.
És una de les múltiples mentides que ha dit en el seu últim butlletí. Ha
mentit, ha calumniat i ha difamat, i diu que ningú li ha rebatut, doncs jo el
rebato personalment a vostè.
Ni els llums de Nadal han costat 120.000 €, i vostè ha fet un ridícul
espantós, i per això es posa vermell de vergonya quan parla.
Quant al seu germà, ell no l’ha col.locat a cap lloc, ni a l’empresa pública ni
a l’empresa privada. I és mentida el que diu el MILLOR que cobra (que ha
variat la quantitat en diferents vegades).
Ell ha dit la realitat del que cobra, 2.050 € bruts al mes i 12 pagues, no té
pagues extraordinàries. Per tant, donat que vostè es dedica a empastifar i
calumniar la meva persona, em permetrà que jo pugui explicar la realitat, al
menys als empleats d’aquesta casa.
Novament, intervé el Sr. Rodríguez dient que alguns partits s’omplen la
boca parlant de constitució i ordre constitucional, però s’obliden de ella
quan es tracta dels drets socials, llavors el que prima sobre aquests és el
mercat.
Diu el Sr. Enric Martínez que la dació en pagament era un tema
supramunicipal, però la veritat és que afecta a molta gent i també a la
nostra població.
El no cobrar la paga extraordinària no sols afecta als empleats públics, ja
que en haver menys diners al carrer també estaran afectats els petits
comerciants. Per tant, la situació és injusta per a tots.
Hem de dir prou, ens hem de rebellar contra les injustícies, i aquesta ho
és. S’està destruint tot el que és públic. La solució no és aquesta, sinó
recuperar els impostos als més rics, que els hi ha tret, potser perquè els hi
paguen les campanyes electorals. S’ha de recuperar el 18% d’impostos a
les SICAV, que en el 2005 es va treure per un acord entre quatre partits:
PP, PSOE, CIU i PNV.
Volem una banca pública, i la solució no són les retallades. Per aquest camí
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acabaren com Grècia i ens anirem tots al “garete”.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez dient als senyors d’ICVEUiA, que tot i no ser presumptament creients, creu que argumenten les
seves intervencions basant-se en la Bíblia, en el miracle dels pans i els
peixos. Baixi vostè dels cels i aterri a la realitat actual, amb més de
900.000 milions de deute, que d’alguna manera hem de pagar.
Evidentment, aquesta supressió de la paga extra no és una mesura popular
ni que ningú vulgui, però vostès sembla que no tinguin culpa de res. És
veritat que per sort no han governat mai a Espanya però sí que ho han fet a
Catalunya, per tant, també són responsables de la situació.
Nosaltres no intervenim quan es tracta de temes supramunicipals, però el
punt d’avui ens afecta als lloretencs, i per això intervenim. És molt
important que aquest punt s’aprovi avui, perquè si no tant l’alcalde com la
resta de nosaltres podrien tenir greus problemes.
Com ja s’ha dit, el que avui es pretén aprovar és que aquests diners quedin
consignats i que no es puguin gastar en cap altra cosa, perquè es puguin
tornar als treballadors quan les circumstàncies econòmiques ho permetin.
Tot seguit, intervé novament el Sr. Bernat dient que no els han convençut i
que, per tant, reiteren el seu vot en contra.
A continuació, pren la paraula de nou el Sr. Fuertes demanant al Sr. Orobitg
que es calmi, doncs sembla que està trasbalsat. No l’he mencionat i ha
estat molt desafortunat i ha faltat al respecte als meus companys al dir-los
“palmeros”. Ells són regidors i es mereixen tot el respecte.
Cadascun d’ells han tret més vots individualment que vostè, i resulta que
vostè, que és el regidor amb menys vots, és el que té més poder, fins i tot
sembla el portaveu de l’equip de govern i de CIU.
Nosaltres no enganyem ni diem mentides. Vostè quan diu el que guanya
parla sols de l’ajuntament, però no explica que com a conseqüència del seu
pacte amb CIU vostè està al Consell Comarcal i cobra més de 1.000 €. A
part, vostè mateix reconeix que cobra dietes per quilometratge,
aparcaments i àpats. Podria dir i mostrar la factura de totes aquestes
dietes.
És per això que nosaltres parlem que cobra 4.000 €, perquè si sumem els
de l’Ajuntament, el Consell Comarcal i les dietes, està per aquesta
quantitat. I no en tinc cap dubte que vostè en surt beneficiat, perquè
guanya més que com a simple professional del dret.
I els repeteixo, els llums de Nadal de l’any passat varen costar 120.000 € i
aquest any 85.000 €. Nosaltres no diem mentides, i quant al tema del seu
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germà, quan vulgui en parlem.
Contesta novament el Sr. Frigola, insistint en que l’únic que fem avui és
declarar la no disponibilitat d’aquests diners, com a garantia que algun dia
els puguin cobrar els seus autèntics destinataris, i solament això.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que a ningú li agrada prendre
aquestes mesures, i està segur que ni tant sols al PPC.
Creu que en l’actual situació les entitats financeres i les altres grans
empreses, sobretot de serveis, haurien de jugar un paper per a una millor
redistribució dels ingressos.
Estem davant d’una mesura estatal que ell no comparteix però que és
d’obligat compliment, i seria molt greu no prendre. Per tant, malgrat no
estar d’acord, el seu grup, per imperatiu legal i vol que així consti en acta,
votarà a favor.
Sense més deliberació, per 9 vots favorables dels regidors de CIU i PPC, 8
abstencions dels regidors de MILLOR, ERC i NO ADSCRIT, i 4 vots en contra
dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de
2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent
a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a 2012, estableix en el seu
apartat Dos que les retribucions al personal al servei del sector públic
no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a
l’antiguitat.
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les
mesures següents en relació a les retribucions a percebre per part del
personal de l¡’Ajuntament de Lloret de Mar en l’exercici 2012:
1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals
de complement de destí o equivalents, corresponents al mes
de desembre.
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import
corresponent a les pagues esmentades.
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en
aquest any no superin, en cap cas, i en termes
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d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011, minorats amb la
quantia de les pagues a suprimir.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les
quantitats derivades d’aquesta supressió s’han de destinar, en
exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança collectiva que incloguin la coberta de la
contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determini en
les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els crèdits previstos
en el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de
desembre del personal de l’Ajuntament de Lloret de Mar no es pot
destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en els exercicis
futurs.
D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de 5 de setembre de 2012, modificada per
un altra de 23 d’octubre de 2012, ambdues relatives a l’aplicació per
part de les entitats locals d’allò que disposen els articles 2 del Reial
Decret Llei 20/2012 i article 22 de la Llei orgànica 2/2012, l’aplicació
de la normativa anterior obliga a:
1) Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a
l’abonament de les esmentades pagues, que s’ha de realitzar
mitjançant un acord de no disponibilitat.
2) L’adopció de l’acord de no disponibilitat produirà en la
liquidació del pressupost de 2012, un menor dèficit o un major
superàvit del previst en termes del Sistema Europeu de
Comptes. En el supòsit de superàvit, per aplicació de l’article
32 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria, el
seu import s’haurà de destinar a reduir l’endeutament net.
3) Les quantitats derivades de la supressió de les pagues extres
es destinaran a en exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o similars, en els terminis i abast que es
determinin en les corresponents lleis de pressupostos. Per, tant
en l’any o anys en que aquestes lleis disposin la seva aplicació,
s’haurà de dotar els crèdits en el pressupost, en el termes i
l’abast que es determini.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.a) Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es
detallen tot seguit, per un import total de 697.715,18 €,
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corresponents a les retribucions que hauria de percebre al personal
de l’ajuntament de Lloret de Mar en el mes de desembre de 2012 en
concepte de paga extraordinària:

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

APLICACIÓ
9200 12000
9260 12000
1320 12000
3216 12000
1510 12000
1710 12000
2300 12000
3340 12000
3320 12000
3400 12000
9310 12000
9202 12000
1690 12000
9200
1720
1320
3212
3211
3213
3216
1510
1690
1640
3330
1710
1330
9260
3320
3423
3424
3425
3371
4310
9202
3340
3370
4320
3200
3218
3214
3215
2300

13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000

DESCRIPCIÓ
IMPORT
SERV.GRALS.-RETRIB. BASIQUES
57.695,43
SERV.INFORM.-RETRIB. BASIQUES
14.464,95
POLICIA LOCAL.-RETRIB. BASIQUES
222.685,05
LLAR INF.LOLA ANGLADA.-RETRIB. BASIQUES.
6.147,23
SERV.URBANISME.-RETRIB. BASIQUES
33.172,73
PARCS I JARDINS.-RETRIB. BASIQUES
2.251,69
BENEST.I FAMILIA.-RETRIB. BASIQUES
5.696,93
CULTURA.-RETRIB. BASIQUES
9.435,02
BIBLIOTECA MPAL.-RETRIB. BASIQUES
21.214,17
ESPORTS.-RETRIB. BASIQUES
3.301,56
SERV.ECONOMICS.-RETRIB. BASIQUES
40.005,85
ARXIU.-RETRIB. BASIQUES
8.809,14
SERV.PUBLICS.-RETRIB. BASIQUES
30.689,98
Subtotal personal funcionari
455.569,73
SERV.GRALS.-PERSONAL LABORAL
11.266,50
MEDI AMBIENT.- PERSONAL LABORAL
4.376,27
POLICIA LOCAL.-PERSONAL LABORAL
28.241,77
CEIP PERE TORRENT.-PERS. LABORAL
1.637,59
CEIP ESTEVE CARLES.-PERS.LABORAL
1.637,59
CEIP POMPEU FABRA.-PERS. LABORAL
1.637,59
LLAR INF.LOLA ANGLADA.-PERS.LAB.
17.827,45
SERV.URBANISME.-PERS.LABORAL
2.150,12
SERV.PUBLICS.-PERS. LABORAL
29.306,99
CEMENTIRI.-PERS. LABORAL
3.502,53
MUSEU DEL MAR.-PERSONAL LAB.
1.418,20
PARCS I JARDINS.-PERS.LAB.
20.134,28
APARCAMENTS.-PERSONAL LABORAL
12.103,47
SERV.INFORM.-PERS.LABORAL
6.854,58
BIBLIOTECA MPAL.-PERS. LABORAL
2.264,84
POLIESP.VELL.-PERSONAL LABORAL
1.637,59
POLIESP.EL MOLI.-PERS. LABORALS
3.110,64
PISTES ATLETISME.-PERS.LAB.
10.874,91
CASAL JOVENTUT.-PERS. LABORAL
4.038,64
COMERÇ.-PERSONAL LABORAL
5.229,15
ARXIU.-PERS. LABORAL
1.654,77
CULTURA.-PERS.LABORAL
9.713,99
CASAL JUBILAT.-PERS. LABORAL
8.089,27
TURISME.-PERSONAL LABORAL
8.659,15
ENSENYAMENT.-PERSONAL LABORAL
6.247,62
ENSENYAMENTS PTT.-PERS.LAB.
2.254,96
CEIP ANG.ALEMANY.-PERS. LABORAL
1.637,59
NOU CEIP FENALS.-PERS.LABORAL
1.418,20
BENEST.I FAMILIA.-PERS.LABORAL
27.346,10
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APLICACIÓ
12 9310 13000

DESCRIPCIÓ
SERV.ECONOMICS.-PERS. LABORAL
Subtotal personal laboral
TOTAL

IMPORT
5.333,10
241.605,45
697.175,18

b) Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es
detallen tot seguit, per un import total de 13.942,51 €, corresponents
a les retribucions que hauria de percebre al personal de l’organisme
autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar en el
mes de desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària:
APLICACIÓ
12 4910 13000

DESCRIPCIÓ
SOUS PERSONAL LABORAL
TOTAL

IMPORT
13.942,51
13.942,51

c) LLORET FUTUR,S.A.
APLICACIÓ
640.01

DESCRIPCIÓ
SOUS I SALARIS
TOTAL

IMPORT
17.994,09
17.994,09

SEGON.- L’adopció de l’acord de no disponibilitat produirà en la
liquidació del pressupost de 2012, un menor dèficit o un major
superàvit del previst en termes del Sistema Europeu de Comptes. En
el supòsit de superàvit, per aplicació de l’article 32 de la Llei Orgànica
2/2012 d’Estabilitat Pressupostaria, el seu import s’haurà de destinar
a reduir l’endeutament net.
TERCER.- Les quantitats derivades de la supressió de les pagues
extres es destinaran a en exercicis futurs a realitzar aportacions a
plans de pensions o similars, en els terminis i abast que es
determinin en les corresponents lleis de pressupostos. Per, tant en
l’any o anys en que aquestes lleis disposin la seva aplicació, s’haurà
de dotar els crèdits en el pressupost, en el termes i l’abast que es
determini.
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:
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Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes d’octubre: núm. 1766 de data 01/10/2012 fins al núm. 2069
de data 31/10/2012.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’octubre: núm. 770 de data 01/10/2012 fins al núm. 871 de
data 30/10/2012.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
de ICV-EUIA:
En el Ple Municipal del passat 25 de juny, es va aprovar una esmena
a la totalitat presentada pels grups municipals de PSC i ERC a la
moció presentada pel grup municipal del MILLOR, referent a
l’anomenat cas Crespo. En aquesta moció es va aprovar exigir a la
Corporació de Salut Selva Maresme, que faciliti a tots els grups
municipals de l’Ajuntament de Lloret de Mar la informació que va ser
requerida en la reunió e data 11 d’abril de 2012.
La Corporació de Salut Selva Maresme ha remès a aquest Ajuntament
la documentació anteriorment ressenyada?
En cas negatiu, quines gestions ha realitzat l’alcalde, com a
representant d’aquest Ajuntament a la Corporació, perquè se’ns
faciliti l’esmentada documentació?
Contesta el Sr. Alcalde que en data 25/06/2012 l’Ajuntament de Lloret va
emetre una carta a la Corporació sol.licitant les dades que per Ple s’havien
demanat.
No ha rebut contesta i tampoc ha fet rés més. Si volen es pot tornar enviar.
De totes maneres, la setmana vinent hi ha reunió de la Corporació i tornarà
a fer la demanda d’aquesta informació que es va sol.licitar.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
de ICV-EUIA:
En el Ple Municipal del passat 24 de setembre, es va aprovar una
moció, presentada pels grups municipals de CIU, PSC, ERC i ICVEUIA, referent a l’anomenat cas Castiella. En aquesta moció s’insta
l’alcalde a convocar, en el termini màxim d’un mes, la Junta de
Portaveus, per fer un seguiment de l’estat de l’assumpte.
Han passat més de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció i
aquesta Junta de Portaveus encara no ha estat convocada.
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Pensa el Sr. Alcalde convocar aquesta Junta de Portaveus tal com es
va aprovar en el seu dia?
En cas afirmatiu, en quin termini de temps pensa convocar-la?
Contesta el Sr. Alcalde que en el moment en que es va prendre l’acord a
què es refereix la pregunta, havia una preocupació latent entre els pares i
familiars dels afectats.
Dos dies després es va produir l’ingrés a la presó, i per les notícies que té,
donat que manté contacte amb els Mossos, no sortirà de la presó preventiva
fins que es celebri el judici. O al menys això és el que sembla, màxim quan
ja s’ha denegat que pogués sortir.
És per aquesta raó que no ha convocat la Junta de Portaveus, pensant que
s’hauria de fer quan hi hagués alguna novetat. De totes maneres, no té cap
inconvenient en que, si vostès volen, es convoqui malgrat no hagi cap
novetat.
El Sr. Rodríguez diu que sent dir-ho d’aquesta manera, sense temps, però
tenia una pregunta pel Sr. Riera, sobre un tema que li han comentat aquest
matí, i és sobre la retirada del berenar a la llar d’infants municipal. La
pregunta és si es pensa fer alguna cosa, si es rectificarà, o es mantindrà la
retirada.
Ja entén que potser no li pugui contestar ara, però li prega que estigui
sobre el tema i li digui alguna cosa.
Prec i pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup
municipal de MILLOR:
EXPOSA:
Que desprès de que en Junta de govern local s’estimés la contractació
mitjançant licitació en procediment obert per al servei de continguts
en la plana web de l’ajuntament i un cop revisat el mateix plec de
condicions a on s’estableix un preu de sortida de 72.500 euros per 48
continguts informatius anuals, la gravació dels 11 o 12 plenaris i 5
programes a escollir per l’equip de govern, creiem que aquest cost
inicial de sortida junt amb la limitació a la baixa per considerar-ho
temeritari no s’ajusta a la situació ni necessitat actual d’aquesta
població i la seva ciutadania que reclama prioritats més importants i
econòmiques que aquesta. Tanmateix agrairíem se'ns informés
públicament de les següents qüestions per que la ciutadania en sigui
coneixedora en que es gestionen els nostres diners, i aquestes són:
PRIMER.- Sota quin criteri s’estableix el preu de sortida i -a més-,
que aquest tingui una limitació a la baixa, informant-nos també qui o
que determina el preu per minut o per contingut aportat a una plana
web municipal de l’ajuntament, a més de dir perquè a partir de
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segons quin preu es pot considerar temerari.
SEGON.- Se'ns expliqui, com es que disposant d’un servei i
departament propi d’informàtics i programadors en plantilla
municipal, hem d’externalitzar novament aquest servei, quan a més,
a partir d’ara ja no apareixerà per la televisió i la seva difusió per
Internet només arribarà escassament a unes 80 o 100 visites diàries
com a molt. A més quina necessitat o motivació dur a fer un
procediment urgent quan eren coneixedors des de l’agost que va
finalitzar aquest servei i ho han tingut aturat.
TERCER.- Se'ns expliqui perquè poden contractar el servei d’un
professional que 12 cops a l’any a un preu de 200-300 euros per
plenari, enregistri les imatges per l’ajuntament, i que aquest les
col.loqui a la seva plana web, ens hem de gastar amb un preu màxim
de sortida, uns 72.500 euros anuals en uns programes d’actualitat
setmanal que ningú mira i son plenament innecessaris i molt menys
prioritaris en la situació actual, quan per aquests plenaris amb uns
escassos 4.000 euros anuals ja cobriríem les necessitats d’informació
a la ciutadania. Per tot això.
SOL.LICITEM:
Es procedeixi a la suspensió immediata i definitiva d’aquesta licitació
pel seu elevat cost que no s’ajusta ni a les necessitats actuals ni al
preu de mercat, i que a més està fora de tota lògica en la situació
econòmica actual procedint novament a un nou estudi per adequar el
preu a les necessitats informatives de la població.
Continua dient que entén que aquesta licitació no es pot fer perquè no es
disposa de partida pertinent, donat que la quantitat prevista en el
pressupost de l’any 2012 ja es va gastar.
Per altra banda, en el butlletí informatiu municipal d’aquest mes surt una
notícia de que hi ha un servei de televisió per Internet (en dóna lectura).
Per tant, no entenen la situació, donat que si ja tenen una empresa perquè
es fa el concurs, o és que fan la licitació per poder pagar aquest servei?.
Contesta la Sra. Olivé dient, en primer lloc, i abans de contestar-li la seva
bateria de preguntes i el seu intent de donar lliçons en temes de
contractació, li diré que miraré d’aclarir-li tos els seus dubtes.
Només voldria recordar-li que el passat 24 d’octubre en una reunió on hi
havia representació de tots els grups municipals vostè va preguntar sobre
aquest tema i, en no formar part dels temes a tractar aquell dia, em vaig
oferir a aclarir-li tots els dubtes que tingués (són testimonis diversos
regidors més).
Encara l’espero. Potser si ho hagués fet, ara no estaríem tractant aquest
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tema perquè li hagués quedat tot molt clar. O potser no li interessava?.
Bé, anem per pams, d’una banda vull aclarir un parell d’errors que ha
manifestat a la seva exposició. En primer lloc, el preu de sortida és de
60.000€ i no 72.500€, no s’hi val comptar-hi i per tant afegir l’IVA al preu
de la licitació. Això és trampa.
Segon error, l’exposició dels serveis que queden inclosos en el plec, ja que
obvia part dels serveis que s’exigeixen al plec de condicions. Això és fer
trampa.
Respecte a la seva primera pregunta, de sota quin criteri s’estableix el preu
de sortida, el preu de sortida el determina el mercat. I al contrari del que
ens està intentant fer creure, és a dir que sembla ser que hem sortit per
sobre el preu de mercat, dir-li que no és cert (ja s’han rebut un parell de
trucades d’empreses dient que se’ls fa molt difícil presentar-se ja que el
preu és molt ajustat).
Per què a partir d’un preu es determina temerari?. L’emplaço a consultar un
document de la Junta Consultiva de contractació que empara el criteri
utilitzat per aquest Ajuntament en sumar el 10% a la mitjana percentual de
les ofertes (dóna lectura a l’art. 109 del Reglament General de Contractes
de l’Estat).
Si no hi està d’acord, l’emplaço a que presenti una proposta de càlcul de la
temeritat que li sembli millor. Un cop la presenti l’estudiarem.
Respecte a la segona pregunta, on afirma que ja tenim informàtics i
programadors, li he de dir que l’objecte d’aquest plec no té res a veure amb
informàtics i programadors.
Es tracta de sortir a cobrir les notícies, redactar-les, editar-les, donar format
als programes, és a dir tal i com es feia fins ara però canvien dues coses:
d’una banda el mitjà pel que es difon i l’altre que és molt més econòmic que
el contracte anterior.
A més a més, vostè fa afirmacions de visionari i preveu el futur. A hores
d’ara que el concurs no està ni adjudicat, ja preveu a quantes persones
arribarà?. Li sobta que pugui dir aquestes coses.
El procediment es fa d’urgència perquè el passat contracte va acabar. De
tota manera, voldria deixar-li molt clar que un procediment d’urgència
segueix els mateixos tràmits que un procediment ordinari, tan sols canvia el
calendari (BOP, DOGC, allegacions, pliques, etc.)
Pel que fa a la tercera pregunta, dir-li que el plantejament de servei que
vostè proposa en ella difereix moltíssim del servei d’informació que
nosaltres volem oferir a la població.
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En primer lloc dir-li que l’emissió d’un plenari no pot costar entre 200 i 300
€. Conti les hores del treballador que ha d’estar a la sala de plens, muntar
el vídeo, el cost de l’ADSL, l’allotjament al servidor, l’amortització del
material, entre d’altres.
A més a més, vostè considera que emetent els plenaris ja cobrim les
necessitats d’informació de la ciutadania i aquest plantejament dista molt
dels que nosaltres entenem per informació, comunicació i transparència.
Finalment, contestant al prec, dir-li que per tot el que li acabo de contestar
a les seves múltiples preguntes, ja li avanço que no suspendrem aquesta
licitació.
Tot i que vostè durant el transcurs d’aquest Ple s’ha atrevit a dir que fem
una irregularitat en aquest concurs, li haig de dir que ho demostri, si us
plau. És vostè el que ha de demostrar que és així.
Vostè no para d’afirmar que no està a preu de mercat. El que vostè fa, en
definitiva, és un judici de valor sense fonament.
En aquests moments el plec de condicions, que tal i com li he dit abans està
seguint tots els tràmits legalment establerts, està a exposició pública i per
tant, encara avui, està obert el període d’allegacions.
En ple segle XXI, l’espectador demana qualitat, immediatesa, especialització
i disponibilitat de continguts les 24 hores. Tots aquests factors estan
provocant una revolució i una ràpida transformació del mitjà audiovisual.
Tots vostès saben que entre els mesos de març i octubre hem viscut un
període d’incertesa respecte la TV a Lloret. En el mes de març es va
informar a tots que s’acabava la televisió. En aquests moments, que Canal
Català ha renunciat a la desconnexió local, no hi ha manera legal de
disposar de TV local.
Així doncs, calia prendre una decisió: deixar la població sense informació
audiovisual o bé apostar per les noves tecnologies de la informació i la
comunicació.
Per tant, el nou panorama audiovisual i la implantació de les tecnologies de
la Informació i la Comunicació, així com la finalització de la TDT de
proximitat que tenia l’Ajuntament fins a 15 d’octubre, porta a:
-

gestionar la possibilitat de subministrament de continguts i serveis
que donin resposta als nous reptes del sector.
no perdre o tenir la oportunitat de la especificitat del món local com a
especialització davant l’oferta generalista.
reforçar la cadena de valor de la comunicació local en l’àmbit dels
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continguts informatius, programes i serveis a l’abast dels ciutadans.
El Sr. Fuertes demana la paraula, cosa que és denegada pel Sr. AlcaldePresident.
Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup
municipal de PSC-PM:
Al gimnàs de l’escola Pere Torrent es van fer unes obres aquest
passat estiu. Les primeres pluges i l’arribada de la tardor ja han posat
de manifest els errors de la pròpia execució de l’obra, doncs a l sala
de material hi ha unes humitats que, segons ens expliquen, fan
impossible l’estada dels alumnes i professors. A més a més, i al i com
es veu en les dues fotografies que adjuntem, hi ha un endoll que no
s’ha col.locat i el sistema wifi està tallat i no s’ha tornat a connectar.
La pregunta és:
Com és que no s’ha executat ni supervisat bé l’obra i quina solució
dóna el regidor d’ensenyament?
Contesta el Sr. Riera que aquest equipament el va demanar l’escola, i a
l’acta de recepció va convocar i varen estar presents tant l’Ampa, la direcció
del centre i els professors.
Aquesta problemàtica va sorgir en l’últim consell escolar, i hi ha convocada
una reunió amb els tècnics municipals i amb l’empresa, per subsanar-ho
com més aviat possible.
Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup
municipal de PSC-PM:
Després del canvi de titularitat de la propietat de la finca de Can
Juncadella, es va tancar el camí de ronda que connecta la Cala
Canyelles amb la Cala Morisca, a l’espera que els propietaris hi
donessin un traçat alternatiu.
La pregunta és:
Com és que no s’ha obert encara el camí de ronda? I quan es té
previst que s’obri?
Contesta el Sr. Riera que l’any 2009 va haver una esllavissada en el camí
de ronda davant la finca de Can Juncadella, que passava pels penya-segats.
Llavors, la gent passava pel camí privat de la finca. Per evitar el conflicte
entre la propietat i els veïns, es va signar un conveni el mateix any 2009 pel
que la propietat tancava el camí, però es comprometia a fer el projecte i les
obres del nou camí de ronda.
Fins al moment s’han presentat 7 projectes de camí de ronda i s’han fet
més de 70 gestions diferents. L’últim ja té el vist-i-plau de tothom, però la
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Generalitat de Catalunya ha dit que ho ha de signar, no una enginyeria
especialitzada –que és qui ho ha fet- sinó una empresa d’arquitectura. La
propietat està fent complir aquest requisit.
El cost de les obres és al voltant dels 400.000 € i si encara estem així és pel
sistema burocràtic d’aquest país. Tothom té competències i això complica la
gestió dels particulars.
Demana una previsió i ha de dir que no la pot fer, malgrat que nosaltres
som els primers interessats. Sols pot dir que continuen les gestions. Sap
que això no convencerà a molta gent però és la realitat, i demana que
aquell que pugui doni un cop de ma.
Prec presentat per la Sra. Pascual, en representació del grup municipal de
PSC-PM:
Que el Consell Rector de la Ràdio exposi a aprovació incloure en la
graella de programació, un espai de debat polític mensual i en directe
amb l’objectiu de cobrir la manca de pluralitat i un espai per rebatre
fora del plenari on hi puguin participar els partits amb representació
al consistori, deixant la porta oberta a les joventuts i altres col.lectius
representants dels partits polítics que també hi vulguin dir la seva. La
finalitat no ha de ser altra que la de debatre els temes més actuals i
d’interès públic que ocupen la política municipal.
Contesta la Sra. Olivé dient que el dia 24 d’octubre es va aprovar –per
majoria- la programació d’hivern. No va haver cap proposta llavors sobre
aquest tema.
Es va manifestar que la programació que es feia era la màxima que podien
assumir els treballadors en aquell moment, donada la seva situació, i així ho
va corroborar el propi coordinador de la ràdio.
Ella mateixa va dir que si el gener millorés la situació, es podria pensar en
fer alguna cosa més. Per tant, en aquest moment no és factible, però si en
el futur canvia la situació ho podrem reconsiderar.
Pregunta presentada pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup
municipal de PPC:
Vist que en el Ple del proppassat mes de febrer de 2012, per
unanimitat d’aquest plenari, es va aprovar la moció presentada pel
Partit Popular Català (PPC) i acceptada l’esmena presentada a la
mateixa per Convergència i Unió (CIU) en el sentit de la creació del
consell lloretenc del taxi, i vist que fins a dia d’avui no ha estat creat
dit consell 10 mesos després.
Volem conèixer els motius pels quals no s’ha creat aquest òrgan i
quina previsió hi ha perquè es constitueixi.
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Contesta el Sr. Riera dient que si no s’ha fet ha estat per motius de feina,
donat que havia temes de mobilitat importants per resoldre.
La voluntat és que es constitueixi aquest consell durant aquest hivern.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Hem pogut observar que fa setmanes que en l’horari de recollida 8 h.
del matí i deixada a les 18 h de la tarda, dels autocars de transport
escolar per anar a les escoles privades de Girona, aquests recullen als
alumnes a l’andana exterior de la terminal d’autobusos, concretament
a l’avinguda Vila de Blanes.
El servei de vigilància que té l’empresa concessionària contractat fa
una escampada de cons per evitar la parada dels vehicles dels pares
que porten als seus fills al transport escolar, provocant que alguns
pares –davant la impossibilitat de parar en un altre lloc- parin el seu
vehicle al carril de circulació direcció Tossa, amb el perill que això
suposa i el corresponent perjudici per a la resta d’usuaris de la via.
Consultats els pares dels diferents centres escolars i les empreses
concessionàries del transport escolar, ambdós manifesten que la
problemàtica es ve donant des de que la concessionària de
l’equipament ha deixat de facilitar la primera hora gratuïta per
estacionar en el pàrquing de la terminal d’autobusos.
Per aquests motius preguem que en el menor període de temps, es
procedeixi a solucionar les problemàtiques exposades, ja sigui
negociant amb el concessionari del pàrquing o bé estudiar un possible
canvi d’ubicació de recollida dels nens per part del transport escolar.
Acompanyem el present prec de reportatge fotogràfic.
Contesta el Sr. Riera que la setmana vinent l’Alcalde té una reunió amb el
gerent de la UTE que gestiona la terminal d’autobusos. Plantejarà aquest
tema i intentaran trobar la possible solució, que una d’elles pot ser la que el
Sr. Enric Martínez exposa en el seu prec.
Ells ja són conscients del problema, i estan oberts a qualsevol solució que
es pugui consensuar.
El Sr. Alcalde diu, respecte a la pregunta que el grup del MILLOR ha
presentat a l’inici d’aquest plenari, que serà contestada per escrit.
Abans de finalitzar el Ple, el Sr. Alcalde vol agrair a tots els lloretencs i
lloretenques que han participat en la recollida d’aliments.
Vol donar algunes xifres, com són que al Cabrabo-Fenals es va recollir
2.015 kg; al Cabrabo-Tossa 2.800 kg; al Cabrabo-Av. Vidreres 900 kg; i al
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Mercadona 3.335 kg; que fan un total de 9.058 kg, que gairebé triplica el
recollit en la campanya de l’any anterior.
Vol agrair als 40 voluntaris la seva tasca i també, especialment, a protecció
civil de Lloret que ha fet el transport dels productes. Vol també que se
sàpiga que tots aquests aliments han quedat a Lloret. Una vegada més,
dóna les gràcies a tothom que ha col.laborat de forma desinteressada en
aquesta tasca tan solidària.

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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