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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 01/13 
Dia: 14 de gener de 2013  
Sessió: extraordinària 
Horari: de 18:00 a 19:55 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 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde donant, en nom de tota la Corporació, el seu 
més sentit condol a la Sra. Susana Yerro, fent-lo extensiu a tota la seva 
família, per la recent mort del seu pare. 
 
La Sra. Yerro dóna les gràcies a tots. 
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1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
GENERAL PER A L’EXERCICI 2013, QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE 
LA CORPORACIÓ, EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ, I 
L’ESTAT DE PREVISIÓ DE LLORET FUTUR, S.A. 
 
Abans d’iniciar-se les intervencions, el Sr. Fuertes demana que aquestes es 
puguin allargar 20 minuts i, si no és possible, almenys que ho siguin 10. 
 
El Sr. Alcalde diu que això ja està previst per aquest Plenari i que si bé no 
es va demanar a la Comissió Informativa, també és potestat de l’Alcaldia i, 
per tant, en principi, la primera intervenció podrà ser –com a màxim- de 10 
minuts. 
 
Intervé el Sr. Frigola dient que el projecte de pressupost general per 
l’exercici 2013 que es presenta en aquest ple de la corporació per el seu 
debat, i en el seu cas per la seva aprovació, ve emmarcat en un context 
difícil en els aspectes econòmic  i social a nivell general, i  a escala 
municipal per una situació política de tots coneguda, en que l’equip de 
govern en minoria necessita del suport d’altres formacions politiques per 
aprovar aquests pressupostos.  
 
Per tant el diàleg era necessari per arribar a una proposta de consens amb 
aquelles formacions politiques que fan de la política municipal una eina de 
confrontació de idees, que en termes pressupostaris es tradueix en 
prioritats, dotacions de partides i corresponsabilitat en el seguiment del 
desenvolupament del propi pressupost. Per tant, i com es ja conegut, 
aquesta proposta de  pressupost contempla  el resultat de l’acord del equip 
de govern de CiU i ERC amb els grups municipals del PSC-AM i ICV-EUIA. 
 
 Com a conseqüència del  marc econòmic general  a ningú se l’hi escapa el 
fet de que els ajuntaments de tot l’estat es veuen sotmesos a una legislació 
en termes econòmics que podríem qualificar de tutela o fins i tot 
d’intervenció per part d’organismes superiors, tot i que l’endeutament dels 
Ajuntaments no significa mes del 4,8 % del endeutament de totes les 
administracions del Estat.  
 
En aquest sentit ens veiem obligats legalment a complir amb tres normes 
fonamentals, com son la regla de la despesa, la d’estabilitat pressupostaria i 
la del ràtio d’endeutament. De forma resumida podríem dir que la primera 
no ens permetria anar a un pressupost per sobre els 62,5 milions d’euros, la 
segona no ens permet un endeutament per sobre les amortitzacions del any 
anterior i la tercera en cas que el ràtio d’endeutament  estigui compres 
entre el 75 i el 110 % caldrà sol�licitar autorització a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat per assolir aquest nivell d’endeutament. 
 
Per tant amb els condicionants exposats anteriorment, la proposta de 
pressupost tindria com a trets mes significatius els següents: 
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El pressupost de la corporació ascendeix a 59.151.720,00 euros, el del 
OO.AA. Serveis  de Comunicació a 341.360 euros i el de Lloret Futur SA a 
1.225.000 euros. Ascendint el pressupost general consolidat la quantitat de 
59.358.080,00 euros. 
 
En quant als ingressos, el capítol 1 que recull els impostos directes 
municipals consolida la pujada que va fer l’estat en el seu moment sobre 
l’IBI, incrementan-se aquest capítol en un 9,45 %  representant un 37,87 
% sobre el total del pressupost. 
 
El capítol 2 que recull els impostos indirectes,  bàsicament l’impost de 
construccions,  es redueix un 13,55 % i representa un 0,97 % del total del 
pressupost. 
 
El capítol 3 que recull les taxes municipals disminueix un 2,86 % 
representant un 38,25 % del total del pressupost. 
 
El capítol 4 que recull les transferències corrents d’altres administracions  
s’incrementa un 9,65 % representant un 18,94 % del pressupost. 
 
El capítol 5 que recull els ingressos patrimonials, bàsicament canons i 
concessions, s’incrementa un 3,40 % representant un 3,98 % del total. 
 
En quan a les despeses és un pressupost auster, rigorós, social i que genera 
ocupació.  
 
Auster perquè el Pressupost General només creix un 0,23% pel que fa al del 
2012. El Pressupost de l’Ajuntament creix un 0,28%, el dels mitjans de 
Comunicació disminueix un 10,58% i el de Lloret Futur Sa creix un 7,77%. 
Aquest petit augment ens permet complir amb la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria pel que fa a la limitació en el creixement de les despeses. 
 
Rigorós perquè s’ha confeccionat, no en base a les despeses del 2012 sinó 
en funció de les previsions a la baixa que afecten a les diferents regidories. 
Serà necessari un estricte control de la despesa per no sobrepassar les 
quantitats assignades. És un repte que esperem assolir sense que afecti a la 
qualitat dels serveis bàsics que presta l’ajuntament. 
 
Social perquè intenta pal�liar la greu situació que pateixen les famílies 
incrementant les despeses en ensenyament en un 7,28% , les de benestar i 
família un 10,41% . En concret aquelles partides que afecten al estat del 
benestar de las persones s’incrementen un 24,5 %. 
 
I les de promoció del comerç, turisme i activitats productives un 10,22%.   
 
Genera ocupació perquè amb la posada en marxa de la planta de triatge i la 
piscina municipal suposarà una cinquantena de llocs de treball directes. 
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És un pressupost sostenible financerament perquè el deute a tornar durant  
el 2013 de 5,24 MEUR significa una disminució de 370.000 € pel que fa al 
2012 ( un 6,6% menys) i els interessos a pagar disminueixen també en 
151.825 € (un 11,20% menys).  
 
En dos anys (de desembre 2010 a desembre 2012), Lloret a passat d’un 
deute total de 47,4 MEUR a 36,46 MEUR que permetrà demanar un préstec 
de 2,47 MEUR per finançar part el programa d’inversions. 
 
Així doncs el ràtio d’endeutament es situarà a inici de l’exercici en un 77,62 
%, i un cop realitzades les amortitzacions previstes al llarg del 2013 aquest 
ràtio estarà al voltant del 67%. En quan a la carrega financera se situa en 
un 12,20 %.    
 
Per que fa a les despeses de personal continua la congelació salarial dels 
empleats públics, donant compliment a la normativa legal imposada per el 
Govern de l’Estat. El capítol de manteniment i consums recull els increments 
de 2 i  3 punts percentual de l’IVA així com la previsió d’un IPC del 3%. Les 
subvencions corrents sofreixen una important reassignació al desaparèixer 
la destinada a la Corporació de Salut Maresme la Selva que gestiona el 
centre sociosanitari de Lloret. 
 
En quant a les inversions de 7 milions d’euros: Assenyalar que gairebé el 
40% de la inversió (2,82 MEUR) va destinada a la planta de triatge que està 
el 100% subvencionada per l’agencia de Residus de Catalunya. Un 18% 
(1,27 MEUR) va a pagar l’últim termini de les obres de la piscina fins a 
cobrir el total dels 9,63 MEUR de l’adjudicació inicial. Es veritat que 
existeixen uns majors costos que aquest plenari no va aprovar i que s’haurà 
de buscar una solució satisfactòria per les dues parts que intervenen en 
l’obra (empresa constructora i ajuntament).  
 
Per acabar, agrair als grups municipals del PSC i ICV-EUIA la seva 
predisposició a negociar aquests pressupostos. El Govern Municipal integrat 
per CiU i ERC som conscients de la situació de minoria en que ens trobem 
en el Govern Municipal. És un canvi d’actitud lògic quan es necessita pactar 
que nosaltres hem après. És cedir i  no imposar res. És arribar a un acord 
que mai és el 100% del que cadascú voldria. Ara bé, amb l’estira i arronsa 
s’assoleixen els objectius que permeten tirar endavant el poble. 
 
També reconèixer la voluntat del PP en participar però, en aquest cas, les 
converses mantingudes no van reeixir en cap mena d’acord. Es de agrair no 
obstant l’interés mostrat per aquesta formació política. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Cortés dient que al contrari del que ha llegit a la 
premsa, ell no creu que siguin uns pressupostos continuistes, sinó que 
entén que són regressius socialment. 
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Una notícia de premsa, deia que les famílies s’havien empobrit un 8%, i 
això significa que hi ha més necessitats socials. Això no es reflecteix en 
aquests pressupostos. 
 
No obstant això, la realitat actual és, que la situació de les persones i de les 
famílies és encara pitjor que la d’aquest passat any. 
 
Han augmentat els ingressos, amb la qual cosa vol dir que ha augmentat la 
pressió fiscal, però aquests diners de més no van a les persones sinó per 
més ciment. 
 
Respecte a les inversions, la quantitat que va a barris i urbanitzacions no 
passa del 8% i la major part es focalitza en el centre de la població. És 
lamentable, doncs, la distribució de les inversions, quedant fora les 
urbanitzacions o en quantitats minses; activitats com les escoles, que tenen 
moltes mancances; o l’esport, on tampoc hi ha inversions i a més es 
redueixen les activitats. 
 
Tot això denota que no ha hagut vocació de proporcionalitat en la 
distribució de les inversions, així com una mala planificació; un exemple 
d’aquesta última seria el tema dels leds que es volen posar a la Plaça de 
Braus com il.luminació. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg dient que aquests són els segons 
pressupostos d’aquesta legislatura, i novament s’ha pogut arribar a un 
consens, aquesta vegada no solament amb el PSC, sinó que també s’ha 
incorporat ICV-EUIA. 
 
Evidentment, aquest suport no ha estat gratuït i ha estat el resultat, el fruit,  
de posar tots el sentit comú i de fer un esforç per trobar els punts comuns. 
Està segur que moltes de les coses que s’han pactat també compten amb el 
suport de PPC. Vol agrair, doncs, la bona disposició de tots i valorar que no 
solament hi ha un moviment de partides, sinó que hi ha un acord que va 
més enllà de les pures xifres. 
 
A l’hora de fer els pressupostos, s’ha de dir que el marge per fer-los en 
quant a la despesa corrent no és massa gran i, per tant, el que es pot com 
a molt és canviar les aplicacions d’algunes partides. 
 
S’ha parlat de l’increment de fiscalitat, i això no és cert doncs els majors 
ingressos provenen d’una nova taxa, que és la taxa turística, que no és 
municipal. 
 
Això permet que el pressupost per a turisme hagi passat de 1 milió l’any 
2012 a 1’1 milions a l’actual, però d’aportació pròpia de l’Ajuntament sols és 
351.000 €, la resta prové dels ingressos previstos per aquesta taxa 
turística. 
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També destaca que com a conseqüència d’una moció presentada per PSC i 
ells mateixos, aquest plenari va adoptar un acord en el que es demanava a 
la Corporació de Salut de Maresme i la Selva, que ens aportés 
documentació, en ares d’una major transparència de la seva gestió. Malgrat 
que s’ha demanat reiteradament, aquesta documentació no ha estat 
enviada. Per tant, és lògic que s’hagin tret els 150.000 € de l’aportació 
municipal. 
 
Aquests pressupostos estan pensats per a col.laborar amb les famílies i 
també amb la gent gran, per lluitar contra la crisi. I és per això que les 
despeses es dediquen a cursos, a ensenyament, a més assistència 
domiciliària, a atenció a les famílies, o a suport escolar. 
 
Per tant, si que ha hagut canvis i, a més, recolzen els que ja varen fer l’any 
passat. En definitiva, entén que és un pressupost on les polítiques socials 
s’han reforçat. 
 
Com ha dit, en aquest pacte no és el més important els temes econòmics, 
sinó la seva finalitat. Entre aquestes finalitats, està el d’estalviar en el que 
sigui possible, en la despesa corrent, mitjançant la racionalització de 
subministraments i serveis. També una altra finalitat important és la de 
fiscalitzar les inversions, doncs són conscients que hem de sortir d’una 
manera ordenada d’una etapa de grans equipaments. Grans equipaments 
que ara ja no pertoca i que la política d’inversions ara ha de ser 
d’arranjament i de millora de la mobilitat. 
 
Toca, doncs, iniciar polítiques d’inversió que estiguin més a prop dels 
ciutadans i, com ja ha dit, controlar més els grans contractes de serveis, 
com per exemple, per ser el de més volum, la concessió de la neteja. 
 
En el pacte també hi ha encàrrecs importants a diferents regidories, perquè 
puguin donar resposta el més aviat possible a les demandes dels ciutadans. 
 
En definitiva, creu que es tracta d’uns bons pressupostos, que és fruit del 
consens entre 4 grups, dos de l’equip de govern i dos de l’oposició, i que 
creu que també, en una part important, podria subscriure el PPC. 
 
Està en desacord amb el que ha dit el Sr. Cortés sobre aquests 
pressupostos i, com ja li ha dit, dels fons de l’Ajuntament per al turisme, 
aquesta vegada sols hi van 351.000 € de diners propis. I, evidentment, 
hem de posar la quantitat de la piscina, que ja estava en el plurianual 
aprovada en el seu dia. Com ja ha dit abans, hem de fer una sortida 
ordenada de la situació anterior, però el que no es pot fer és modificar un 
plurianual aprovat en anys anteriors. 
 
Per tot l’exposat, el seu vot serà favorable. 
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Tot seguit, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que per a ell també és el 
segon pressupost i ha de dir que també aquests pressupostos s’han fet 
partint dels ingressos, i aquests ingressos depenen d’altres administracions, 
però també de les nostres pròpies ordenances fiscals, les quals no varen 
tenir gairebé vots en contra. 
 
És important que es parteixi dels ingressos, doncs no es pot gastar el que 
no es té. Però aquests no han pujat pràcticament. Així, l’IAE s’ha mantingut 
perquè no es va permetre en les ordenances una bonificació que es volia fer 
a determinades empreses. 
 
L’aigua solament puja per aquells que la malgasten, i el clavegueram no ha 
sofert cap augment. Respecte al menjador escolar de les llars d’infants, té 
els beneficis que la tarifació social aprovada en les ordenances, li va 
atorgar. 
 
Ha de criticar a altres administracions que amb la seva forma d’actuar estan 
ofegant a l’Ajuntament, i això val tant per la Generalitat com per a l’Estat, 
doncs aquest, per exemple, està retardant certs pagaments com l’IVA.  
 
És als ajuntaments com a administració més propera, als que ens toca 
solucionar els problemes als ciutadans. 
 
Els objectius de la negociació per part nostra els pressupostos han estat dos 
principalment. Les polítiques socials i les actuacions en els diferents barris. 
 
Hem de fugir de les grans obres, però en el tema de la piscina hem arribat a 
un acord, ja que hi ha més de 8 milions invertits i no podem deixar que es 
perdin. Per tant, hem de poder posar en funcionament l’equipament. De 
totes maneres, la quantitat que s’aprova, que ja era la prevista, no significa 
un sobrecost, doncs s’arriba al preu inicial de sortida. 
 
Pel que fa a la caserna de la Policia Local, creu que s’hauria de reformular el 
projecte amb l’objectiu d’abaratir-la i intentar també poder compartir 
aquest equipament amb una altra administració. Però, sobretot, el que no 
ens podem permetre, és un sobrecost, i sobre això estarem molt atents. 
 
No són uns pressupostos agressius i, Sr. Cortés, clar que hi ha un 
empobriment de les persones i de les famílies, però per culpa del partit 
polític en el que vostè milita i que és el que governa a Madrid. 
 
Ha de dir que la part més fàcil de l’acord per aprovar aquests pressupostos, 
ha estat en el tema social. I així, es millora l’assistència domiciliària; puja la 
previsió social; les transferències a les famílies augmenten en 20.000 €; es 
té en compte a la gent gran en quant a les despeses socials, tenint en 
compte que en aquest mes de gener el govern de Madrid no ha pagat el que 
havia de fer als pensionistes. 
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També ha hagut un augment de les ajudes a l’auto-ocupació i al 
cooperativisme, evitant duplicitats, per la qual cosa es faran convenis amb 
altres entitats que actuen en aquest terreny. 
 
La partida d’educació ha passat de 50.000 a 80.000 € amb 3 objectius, que 
són: les beques en menjador escolar; l’ajuda per llibres a certes famílies; i 
la recuperació del servei de berenar a les llars d’infants municipal mentre no 
hi hagi un nou concurs. 
 
També incidir en el Pla Local de Joventut perquè es pugui posar en marxa, 
perquè és molt important fer-ho per impedir una fractura social amb la 
nostra joventut, pels greus problemes econòmics que travessa. 
 
Com ja s’ha dit, també volen controlar els serveis externalitzats, entre ells 
la concessió de la neteja, adoptant mesures efectives i que puguin arribar, 
si és possible, a la creació de llocs de treball. 
 
Insistir en que les obres han de ser de proximitat per al gaudi dels 
ciutadans, i per això ells s’han dirigit a les associacions perquè els diguin 
quines eren les seves necessitats. Evidentment, no es pot fer tot perquè els 
recursos són escassos i s’ha arribat fins on s’ha pogut, quedant coses 
pendents per a l’any vinent. 
 
En definitiva, nosaltres hem de recolzar aquest pressupost perquè incideixin  
en les polítiques socials i en les necessitats, expressades mitjançant 
propostes, de les diferents associacions de Lloret. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, que presenta un seguit 
d’esmenes al pressupost, que no són els seus. 
 
Així, en els Serveis d’Urbanisme, s’està pagant 68.000€ per al lloguer del 
local, quan tenim un local propietat municipal al centre comercial de la plaça 
de braus d’uns 700 metres, tot i que no esta finalitzada l’obra entenem que 
el cost aproximat d’aquesta ascendeix a uns 250.000€. I donat que des de 
la nostra formació ja varem presentar aquesta esmena als anteriors 
pressupostos ja tindríem amb l' import destinat al 2013 aproximadament el 
50% de l’obra pagada i en 4 anys estaria aquesta amortitzada. 
 
Respecte al servei d’informàtica, el lloguer d’equips puja a 71.850 €; la 
conservació i manteniment dels equips 85.000 €; els contractes 
d’assessorament 59.150 €; i l’adquisiciól de hardware i software 41.000 €  
(si bé aquesta última és inversió). 
 
Total despesa en informàtica 257.000 €.  Despesa totalment desmesurada i 
creiem que amb els tècnics que tenim a la casa no es necessària la 
contractació d’un servei d’assessorament extern com el que tenim 
actualment.  
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Gastem 1.523.500 € en conservació i manteniment. Com pot ser 80.000 € 
en la piscina municipal, obra encara no recepcionada, no entenem la 
desmesurada despesa en consum elèctric tenint les llums pràcticament 
enceses durant tota la nit, entenem que la despesa actual la te que sufragar 
l’empresa constructora fins a la recepció de l’obra i si es així demanem que 
se’ns confirmi, per tot això demanem als serveis econòmics que també 
desglossin les partides de despesa corrent  de conservació i manteniment a 
mes dels consums com es fa a inversions amb les memòries valorades, per 
tenir coneixement exacte a que es dediquen els diners de la ciutadania. 
 
Lloguer de vehicle de Protecció Civil 6.300 €. Aquesta va ser la única 
esmena de les 32 que va presentar el Grup Popular al passat pressupost del 
2012 que aquests equip de govern va acceptar, la nostre sorpresa es el 
poder observar que torna a estar pressupostat en el present exercici, això 
es el que deixa pales el compliment dels compromisos dels nostres 
governants. 
 
Dediquen 50.000 € per a la instal�lació d’un para-sol a la terrassa i  
instal�lació de CTTV, amb aquests últim tindríem que valorar la legalitat del 
mateix i els 20.000€. destinats al para-sols entenem que tindrien que ser 
sufragats per el concessionari del bar donat que la terrassa es un servei 
afeixi’t a la concessió.   
 
En mobiliari i equipaments 15.000€. Es del tot inadmissible que destinen 
aquests import donat que encara a dia d’avui als magatzems del serveis 
municipals, hi han mobles, taules, cadires i armaris apilats sense cap us i 
completament aprofitables.  
 
Als col.legis es dediquen: 23.743€ per reformes i equipaments CEIP Esteve 
Carles; 13.150€ per reformes i equipaments CEIP Pere Torrent; 20.698€ 
per reformes i equipaments CEIP Pompeu Fabra; 22.468€ per reformes i 
equipaments CEIP ANGELS Alemany; i 1.855€ per reformes i equipaments 
Institut Escola Fenals.  
 
Entenem que és totalment insuficient donat que algunes escoles estan molt 
deteriorades i els criteris utilitzats per escollir les inversions, no s’adeqüen 
ales necessitats reals dels centres educatius. 
 
En serveis d’urbanisme 60.000 € per encàrrec a tècnics externs. Aquesta 
Partida s’hauria de retirar ja que entenem vista la memòria valorada que hi 
ha tècnics sobradament capacitats a la casa per poder redactar aquests 
projectes. 
 
A les platges es dediquen 328.000 € en contractes de serveis, dels quals  
228.000 € del contracte de serveis amb l’empresa concessionària del servei 
de salvament i socorrisme, i 43.500 € de l’empresa que fa l’abalisament. 
Entenem del tot desmesurada l’aportació de 228.000 € a l’empresa 
concessionària del servei de salvament i socorrisme, donat que la veïna vila 
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de Blanes amb recursos propis, fan aquests mateix servei pràcticament amb 
les mateixes característiques en numero de efectius i temps, per un import 
molt mes econòmic aproximadament 118.000 €. 
 
L’edició del butlletí costava 38.450 €. Celebren la supressió d’aquesta 
partida per a l’edició del butlletí, que ells ja venien reclamant des de l’any 
anterior.  
 
Gasten 80.250 € per control de trànsit. No compartim el criteri utilitzat en 
una part important d’aquesta despesa no ens referim a la dedicada al 
manteniment, però si en la dedicada al contracte extern del servei de 
vigilància i control del transit, es pot estalviar aquest contracte de serveis 
donat que és un lloc perfectament assumible per part d’agents de la nostra 
Policia Local, creant així un lloc de segona activitat per aquells agents de 
major edat.  
 
Un altre any, 90.850 € en el contracte dels llums de Nadal. De la mateixa 
manera que l’any passat continuem trobant excessivament cara la 
il�luminació nadalenca.  
 
Els 72.600 € del contracte de TV Lloret, nosaltres l’inclouríem aquesta 
partida i la gestió en l'ens autònom de comunicació. 
 
Els 150.000 € de la Corporació de Salut del Maresma i La Selva, des de 
l’any 2003 que la explotació del centre socis sanitari de Lloret de Mar va 
passar a mans de la CSMS, l’Ajuntament de Lloret ha pagat la no 
despreciable quantitat de 4.977.000€.  
 
De cap manera es pot continuar nodrint econòmicament aquesta empresa 
amb diners del ciutadà, per el que ens felicitem de la retirada d’aquesta 
partida com el nostre grup ve reclamant fa temps, i estudiar destinar-la a 
serveis socials, donat que a la reunió dels portaveus dels grups municipals 
aquí representats amb la CSMS es varen assolir uns compromisos que s’han 
incomplert, encara restem a l’espera de que se’ns faciliti l’ informació 
sol�licitada en l’ esmentada reunió, demostrant així la desídia i la poca 
transparència per part de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme 
i La Selva. 
 
En subvencions a clubs esportius, hi ha entre altres: 42.000 € al Club 
Hoquei Lloret (entén que són els sous del 1r equip); 18.000 € del Club 
Futbol Lloret; i 14.000 € del Club Tennis Lloret. 
  
Entenem que les subvencions als clubs esportius tenen que estar 
directament relacionades amb la quantitat de llicències federatives que 
tinguin, així com la pertinent justificació de les despeses a les que es 
dediquen aquets imports. 
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Dediquen 175.000 € ajuda a tercers països, nosaltres apostem per la 
supressió  d’aquesta partida i destinar la mateixa a les persones que 
pateixen a dia d’avui a la nostre població, en temps de bonança es pot ser 
solidari amb altres països del tercer món, però nosaltres pensem que 
aquestes aportacions econòmiques es tenen que destinar a la ciutadania 
lloretenca.  
 
Ells destinarien d’aquests 175.000 € de la partida a tercers països: 100.000 
€  a lloguers social per aquelles famílies necessitades d’habitatge; 25.000€ 
a la creació d’un menjador social; i 50.000 € a la subvenció dels menjadors 
escolars i llibres de text. Els felicita que aquesta també, en part, s’hagi 
realitzat. 
 
Gasten 28.000 € en subscripció a premsa, i entenem que aquesta partida es 
pot reduir considerablement perquè avui en dia hi ha nombroses 
plataformes digitals que es poden consultar. 
 
Per contracte d’assessorament hi ha 22.000 €. A que es dedicarà aquesta 
partida?. Esperem que no sigui a la contractació encoberta de la vacant que 
ha deixat un becari subvencionat per la Generalitat que en finalitzar la 
subvenció de la plaça i que donada a la seva impecable dedicació i 
compromís amb el departament de mobilitat, ha deixat molt palesa la seva 
absència. Però entenem que aquestes no són les maneres, ja que si es fa a 
traves d’una empresa aquesta tindrà un benefici suposem a costa del 
treballador. 
 
Entenem que és del tot innecessària l’ utilització dels serveis d’una gestoria, 
per la tramitació dels expedients d’ITV dels vehicles municipals, gestió que 
perfectament es pot dur a terme amb recursos propis. 
 
En definitiva, amb aquestes esmenes la nostre modificació del pressupost 
amb partides destinades a les persones a totes i no nomes a algunes, a 
serveis socials, escoles i menys infraestructures i protocols varis per 
lluïment d’alguns.  
 
Per altra banda dir que la nostre intenció es la de fer uns pressupostos reals 
i transparents per el que instem als serveis econòmics que també 
desglossin les partides de despesa corrent com es fa a inversions amb les 
memòries valorades i a la presentació del corresponent llistat de partides 
vinculades. Pressupostos per les persones i no per ciment com ens tenen 
acostumats últimament. 
 
També volem dir que reclamem com varem fer en sessió plenària, via moció 
que no va prosperar amb els vots en contra de CiU + PSC + ERC i el vot 
favorable de la resta de grups, el passat mes de febrer de 2012 en el sentit 
de l’ instal�lació d’una marquesina a la parada del Bus Urbà per l’ 
urbanització de Mas Romeu, i ara ens trobem en aquests pressupostos 
l’adquisició d’una per l’avda. Vila de Blanes. 
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Segons declaracions del portaveu de ICV-EUiA, fruit del pacte entre l’equip 
de govern i aquest grup municipal. Per el que tornem a demanar novament 
l’ instal�lació d’una marquesina també a la urbanització de Mas Romeu. 
 
Per altra banda deixar clar que el grup municipal del PPC esta 
completament a favor de la construcció i execució del projecte en la seva 
integritat de les dependencies de la nostre Policia Local i Protecció Civil, 
donat que el crèdit ICO concedit per el Govern Central de mes de 
2.500.000€ per aquests projecte, esta condicionat a la construcció de la 
mateixa.  
 
Per altra banda dir que és del tot necessari iniciar les obres donada la 
precarietat de l’estat en la que actualment desenvolupen la funció policial 
els nostres agents. 
 
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que el seu grup vol deixar clar que 
aproven el pressupost, per responsabilitat i per donar suport al poble de 
Lloret de Mar perquè pugui tirar endavant. Perquè hem entès que la 
ciutadania avui, més que mai, ens reclama posar-nos d’acord per tirar les 
coses endavant, perquè més enllà dels partits polítics hi ha les persones i la 
ciutadania, i avui en moments difícils ens reclamen arribar a acords. 
 
Però volem deixar clar també que amb aquest acord, no donem suport al 
govern de CIU i ERC i per això no pararem de denunciar i fer constar la 
mala gestió i planificació de CiU que viu fora de la realitat.  
 
La política de grans horitzons de CiU ha hipotecat la despesa pública de 
manera radical. Així ens trobem avui amb un equipament en marxa com la 
Casa de la Cultura, que lluny de ser eficient energèticament i funcional, és 
un edifici que tot i ser nou, ens hem de plantejar readequar-lo perquè sigui 
més sostenible i funcional.  
 
Per exemple, la sala polivalent i la ludoteca no són independents, i a la sala 
d’exposició s’ha de guardar silenci. Pensa que s’ha de fer una separació 
perquè la gent ho pugui gaudir i també per estalviar energia. 
 
Des del PSC hem criticat aquesta improvisació constant de CiU. Ho vam fer i 
així ho hem fet valdre, en l’acord que hem signat; per exemple, traient del 
pressupost proposat el canvi de 3 pilones automàtiques que pujava a més 
de 88.000 €.  
 
Una inversió, que ens va costar més d’un milió d’euros a Lloret i que encara 
no han estat capaços de posar en funcionament en la seva totalitat després 
de 2 anys.  Aquests 88.000€ els hem destinat al primer pas per adquirir els 
terrenys que hi ha a l’encreuament entre la Ctra. Vila de Blanes i la Ctra. de 
Vidreres, per adequar el pas de vianants, un punt negre de vialitat que no 
es podem permetre passar un dia més. Hem d’iniciar el procés. 
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Hem alertat de l’increment de despesa pública en el manteniment dels 
grans equipaments, com el teatre. Hem exposat en nombroses ocasions que 
els equipaments públics han de ser funcionals, sostenibles i eficaços. 
 
El govern de CiU no ha estat transparent. Ens ha amagat informació  a 
nosaltres i sobretot a la ciutadania sobre els sobrecostos dels equipaments.  
 
El PSC creiem que és hora de posar seny, i fruit de l’acord al que hem 
arribat hem obligat al govern a comprometre’s amb els ciutadans a ser del 
tot transparents en els costos de les obres, per això farem un seguiment 
exhaustiu de la caserna,  on fiscalitzarem fins l‘últim euro perquè la 
construcció  de l’equipament no superi el cost de licitació. Sabem que no 
dependrà de la nostra fiscalització però serem els primers en criticar-ho i 
informar-ne a la població.  
 
Volem deixar clar que mai ens hem oposat a la caserna de la policia, el que 
sí que volíem és que per mirar d’estalviar recursos, fos compartida amb 
mossos d’esquadra. Amb l’únic objectiu que no hipotequés encara més la 
política d’inversions de Lloret de Mar.  
 
Els nostres agents de policia mereixen unes instal.lacions dignes, noves i on 
desenvolupar la seva tasca, de la mateixa manera que els ciutadans ens 
reclamen una gestió eficaç i sostenible dels diners públics. Hem de fer 
compatibles ambdues voluntats. 
 
Amb la piscina, hem demanat que en el termini de 3 mesos es facin públics 
els costos previstos de funcionament, previsió d’ingressos derivats de 
l’equipament i la modalitat de gestió que s’hi ha previst. Creiem que 
aquesta informació ha de ser clara i transparent i que més val tard que mai,  
tot i que aquesta feina ja s’hauria d’haver fet. 
 
El PSC no volem parar Lloret i per això donarem suport a l’exercici 
d’enguany. 
 
El que hem fet és prioritzar inversions directes per les persones, amb 
80.000 € dedicats a beques per menjador i per llibres, i que aniran 
directament al departament d’educació perquè l’Ajuntament, juntament 
amb Ampes i comunitat educativa, ajudin a alleugerir la crisis a aquells que 
més l’estan patint i que no l’han creat. 
 
30.000 € en cursos ocupacionals per intentar formar a aquella gent que per 
desgracia no tenen treball o volen millorar, per que el dia de demà tinguin 
més oportunitats. Per això s’ha decidit que aquests cursos es coordinin amb 
el departament de benestar i família, per intentar generar oportunitats i 
esperances. 
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16.500 € per suport escolar per nens amb necessitats especials. Som 
conscients que aquesta no és una competència municipal però també hem 
de ser responsables i amb les retallades de CiU a la Generalitat aquestes 
famílies i aquests nens i nenes estan més abandonats que mai.  
 
Nosaltres ens sentim amb l’obligació d’arribar a tothom que puguem i 
creiem que aquest és un sector molt afectat per les retallades i prioritari a 
l’hora de rebre ajudes. Actualment la llei estableix una vetlladora per cada 3 
nens amb discapacitat, independentment de les necessitats que tingui 
cadascun i a més sense requisits de formació especial al respecte.  
 
Des del partit dels socialistes dotem una partida al pressupost per poder 
millorar la seva estada a l’escola, intentant aconseguir un millor benefici, ja 
sigui en forma de formació per aquells vetlladors que se n’han de fer càrrec 
aportant-los recursos per motivar aquests nens i nenes i treure’n el màxim 
profit. 
 
50.000 € per incrementar el Servei d’Atenció Domiciliària. Avui més 
necessària que mai. I que com hem comprovat en aquest últim exercici és 
un recurs del tot necessari. 
 
I 20.000 € gestió d’inserció social de menors a través de la Fundació SerGI 
 
Aquest acord puntual de pressupostos fa un gir social, necessari i 
segurament insuficient per arribar a totes les famílies. 
 
Però també compromet el proper crèdit de l’exercici d’aquest any per valor 
de 1 milió d’euros per fer via pública. Entre aquests diners hi ha el 
compromís de fer un projecte de remodelació integral de la Avda. Just 
Marlès, Pau Casals i la façana marítima. 
 
Creiem que aquesta obra seria important perquè és la imatge de Lloret. És 
l’entrada i també la part més fotografiada. Per tant, entenem que és un 
projecte de futur. 
 
A aquest projecte s’hi  hauria d’incloure el carrer interior del passeig. En 
definitiva, s’hauria de fer un projecte integral. 
 
El partit dels socialistes ha fet valer la seva força en aquestes negociacions 
per fer un gir social en aquests pressupostos i per responsabilitat no hem 
allargat un procés amb pressions innecessàries que l’únic que hagués 
castigat és a la ciutadania. 
 
Però som conscients que la feina no acaba aquí sinó que serem constants 
perquè els acords que hem firmat s’acompleixin i per això demanarem 
renegociar contractes i exigir que la despesa corrent de l’ajuntament en tot 
allò referent als manteniments no segueixi pujant. Volem recordar que tot i 
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pujar els impostos directes amb gairebé 2 milions d’euros, aquests van tots 
a manteniments i no inversions.  
 
I també exigirem transparència en la gestió de la piscina i en la construcció 
de la nova caserna. No volem que es repeteixin els sobre costos de les 
anteriors obres realitzades per CiU. 
 
Donar protagonisme a les AMPA, associacions de veïns i gremis. En 
definitiva els ciutadans, que son els que ens han posat en aquest lloc que 
avui ocupem i que no els hem d’oblidar perquè són els que aporten la 
totalitat de l’import que avui es recull en aquest pressupost. 
 
A ells van dirigides les nostres últimes paraules per agrair-los les seves 
idees, les seves crítiques i la seva mà estesa que sempre han tingut amb el 
partit dels socialistes. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes expressant, en primer lloc, que 
la seva voluntat hagués estat mantenir converses amb l’equip de govern, 
per canviar, negociar, reduir, ampliar o suprimir les característiques que al 
nostre entendre són perjudicials per a la ciutadania, en el pressupost que es 
presenta a aprovar. Ens referim a algunes partides que ara esmentarem. 
 
En aquest mateix moment fa entrega al Sr. Secretari de les seves 33 
propostes. 
 
Per segon any consecutiu, ja s’han arribat a acords amb algunes formacions 
per aprovar els pressupostos. Aquí presentem les nostres 32 principals 
esmenes i propostes als pressupostos del 2013, conscients i coneixedors 
dels pactes arribats per part de l'equip de govern de CIU-ERC amb PSC-ICV 
per a la seva aprovació. 
 
Hem pogut comprovar la inexistència de voluntat per part de l'equip de 
govern redactor d'aquests pressupostos per reunir-se amb la nostra 
formació, mentre si ha estat aquest, qui ha anat a buscar a la resta de 
grups, amb certa desesperació. 
 
Però esmentar, que entenem que no hagin volgut negociar amb nosaltres 
els pressupostos, per que ja saben i són bons coneixedors que el Millor no 
es ven corn altres formacions per uns ridículs 304.000 euros d'un total de 
59 milions. I això sincerament ens agrada, ens agrada que sàpiguen i 
tinguin clar que nosaltres, i a diferencia d'altres, som ferms a la nostra 
ideologia de fer i treballar per la bona gestió dels diners del poble, sense 
prioritzar els interessos personals com fan altres o per poder dir en els 
mitjans de comunicació que això és gràcies a ells, amagant-ho sota una 
falsa declaració de que ho fan "per responsabilitat". 
 
Els senyors de l’equip de govern han tingut més d’un any per veure a qui 
podien anar a buscar, per segon any, per aprovar els pressupostos, amb 
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uns criteris variables i fàcilment manipulables per aconseguir els seus 
objectius. 
 
Dit això, passem a dir perquè no podem aprovar aquests pressupostos. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on es segueixen destinant més de 15 
milions en salaris d'aquest Ajuntament per pagar uns sous injustificables de 
més de 7.000 euros cada mes, o 3.600 euros a alguns pocs privilegiats que 
han pujat de categoria més per criteris clarament partidistes o de submissió 
i piloteig polític, que no per les seves capacitats laborals. 
 
El Millor no rebaixaria aquesta partida però si que reduiria alguns sous 
astronòmics, per redistribuir-los entre els que cobren menys, evitant 
aquesta incoherent i injustificable descompensació, evitant sobretot salaris 
anuals de més de 90.000 euros. 
 
Òbviament tampoc podem estar d'acord en que l'alcalde segueixi cobrant un 
sou que al nostre entendre no està al seu nivell de gestió i és molt superior 
en proporció a molts altres alcaldes de Catalunya. 
 
No podem aprovar uns pressupostos, on en el que portem de legislatura 
s'han incrementat les previsions d'ingressos en sancions de trànsit fins 
arribar a doblar-les. D'ingressar a l'inici de legislatura 2011, uns 40.000 
euros en sancions per inspeccions d'instal.lacions, hem passat a 80.000 
euros; el doble.  
 
La grua ha passat de 240.000 euros a 360.000 (+120.000 euros més); o 
els ingressos per sancions de trànsit han augmentat un total de 122.000 
euros per aquest nou any. Esperen recaptar uns 300.000 euros més en 
multes i sancions que l'any anterior, que fa un total 1.540.000 euros.  
 
Haurem de tenir en compte, doncs, els ciutadans, ja que la policia i els 
inspectors municipals tindran ordres d'anar a la caça de recaptar diners de 
les butxaques dels lloretencs per arribar a aquestes xifres. Així doncs, que 
ningú no esperi ajudes o subvencions, sinó més aviat garrotades. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on augmenta significativament els 
ingressos de diners pels aparcaments de zones blaves directament de les 
butxaques dels lloretencs o per ampliar el servei fins les 24 hores, ja que 
els estrangers els ocupen tot l'estiu sense pagar. Concretament 
augmentarem els ingressos de 240.000 euros l'any passat a ingressar 
290.000, és a dir, uns 50.000 euros més. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on tenim unes despeses del pàrking 
del Mercadona de la plaça de braus de 220.000 euros anuals, i nomes 
obtenim uns ingressos de 69.000€ (32.000 euros d'usuaris particulars, més 
37.000€ anuals, del pàrkings venuts al Mercadona ). Això vol dir que per 
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aquest 2013 tindrem unes pèrdues de 150.000 euros només en el pàrking 
de la plaça de Braus. 
 
Això és el que alguns esperen que "per responsabilitat" aprovem des del 
nostre grup?. El PSC i ICV ho haurien de valorar. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on es paguen més de 86.000 euros 
cada any per al lloguer d'unes oficines municipals d'urbanisme a l'avinguda 
de les Alegries. Paguem 7.183 euros cada més per aquestes oficines que 
daten de l'any 2004, és a dir quasi 800.000 euros pagats. Ningú no s'ha 
plantejat -o és que no interessa-, que amb els quasi 800.000 euros que 
portem pagats en lloguer, ja podríem tenir unes instal.lacions pròpies, 
augmentant el patrimoni municipal i estalviant aquesta despesa per a futurs 
anys.  
 
Potser no s'hauria d'haver fet la casa de la cultura amb tant disseny 
abstracte i si aprofitant més l'espai i haver ubicat allà aquest departament. 
Com és pot comprovar, novament la mala gestió de l'equip de govern ens 
comporta llençar els diners a cabassos.  
 
No podem aprovar uns pressupostos on es segueixen malbaratant 90.000 
euros en llums de Nadal adjudicats a empreses del color del partit o 
"amiguets" de tècnics, mentre a la resta de poblacions de Catalunya de 
dimensions similars ho fan per menys de la meitat (entre 20 i 40 mil euros, 
com Blanes, Figueres, etc). 
 
No podem aprovar uns pressupostos a on es destinen 42.000 euros al 
hoquei o 18.000 al futbol per pagar sous de jugadors d'algunes categories, 
mentre la majoria de clubs esportius no passen dels 6.000. Tindrà alguna 
cosa a veure la vinculació de l'anterior alcalde Crespo i la seva família amb 
el hoquei o que el Sr. Valls sigui el president del Club de Futbol per rebre 
cada any aquestes sucoses subvencions?. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on es destinen 178.000 euros per 
pagar un dèficit de 5 mesos d'hivern en el transport urbà de Lloret 
presentat per l'empresa concessionària totalment inflat, irreal, manipulat i 
fals amb les greus mancances o incompliments del contracte. 
 
Podem visualitzar al YouTube i Facebook les imatges de tot això, així com 
de les queixes. I cal dir que el Sr. Interventor, el regidor responsable i tot 
l'equip de govern són coneixedors de tot això. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on les dades estan fetes a ull cm el fet 
que no s'entén que la biblioteca gasti en llum el mateix que els 4 centres 
escolars de Lloret tots junts. Però curiosament gasta la meitat en neteja 
que el Museu del Mar. 
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O fets com que el teatre gasti igual o més, segons el cas, en 
subministrament de gas que a les escoles de Lloret, tenint el teatre molt 
menys ús. Es reafirma en que el pressupost està fet a ull. 
 
No podem aprovar uns pressupostos amb unes despeses per dietes de 
l'equip de govern de 50.840 euros (i que després el regidor Orobitg digui 
que no cobra dietes). També 49.000 euros mes en dietes pel personal de 
l'Ajuntament, que ningú ens sap explicar. En total 100.000 euros anuals en 
dietes que no volen publicar a la web com fan molts altres ajuntaments. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on s'augmenta la partida per a la 
programació del teatre a 230.000 euros, la qual cosa no criticaríem si 
almenys tinguéssim una programació de cert nivell i molt més amplia. 
 
La nostra programació teatral no està al nivell d'un teatre de 8 milions 
d'euros, no tot és tenir l'edifici, després s'ha de saber fer funcionar i no 
veiem que s'estigui fent, quant s'augmenten 15.000 euros les despeses, i 
els ingressos no superen els 55.000. És a dir, 175.000 euros més en 
pèrdues. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on llencem 72.600 euros cada any en 
la contractació partidista, interessada i feta a mida d'uns continguts de 
noticies web que ningú no mira i que per la conjuntura actual, pot ser 
plenament prescindible. 
 
No podem aprovar uns pressupostos de la radio municipal que pugen a 
340.000 euros, sense fer un estudi d'audiència i sense saber la repercussió 
de la mateixa; dels nombre d'oients, dels programes més escoltats, i sense 
saber si aquest preu queda justificat i amortitzat amb la seva necessitat. El 
Millor ja porta dos anys demanant aquest estudi i l'equip de govern no té 
cap voluntat de realitzar. 
 
No podem aprovar uns pressupostos de 1.225.000 euros per turisme quan 
la major part dels mateixos es destinen a mantenir sous, viatges i uns 
criteris turístics que estan demostrant que estan estancats i no funcionen.  
 
No poder estar d'acord en que no s'ampliïn les partides per crear nous 
atractius i activitats a la vila per cridar un turisme nacional i de proximitat 
durant els 12 mesos de l'any per dinamitzar el comerç, la restauració i les 
places hoteleres, o sense establir partides per incentivar noves fires, 
mercats o concentracions d'activitats, etc. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on els 210.000 euros de l'aportació 
anual que fa el casino de Lloret, no es destinen íntegrament a la promoció 
de nous llocs de treball (principal problemàtica a la població) o a la creació 
dels mateixos, o per ajudes o subvencions per a nous negocis i 
emprenedors lloretencs. No veiem en els 59 milions de pressupost, ni a les 
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propostes del PSC i ICV, propostes clares i dirigides específicament a 
aquests aspectes que justifiqui votar a favor d'aquests pressupostos. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on per una tossuderia hem perdut el 
prestigi d'una cursa de Nadal com la Sant Silvestre, que desprès dels dos 
anys d'estar organitzada per aquest equip de govern, ens suposa un cost 
econòmic molt més elevat, a més del fracàs de participació de la mateixa. 
 
No podem acceptar, que pel "pique" personal que manté la regidora Ester 
Olivé amb qui l'organitzava, ens comporti aquest perjudici, major cost i 
desprestigi popular amb una molt baixa participació corn ja hem dit. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on desprès de malbaratar els diners en 
temes com els que hem mostrat, s'escanya en els temes educatius o en el 
cost de menjador dels nostres nens, com el lamentable assumpte dels 
berenars de fa un mes a les llars municipals. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on cada any augmenta la despesa de 
telèfon arribant a aquest 2013 als més de 200.000 euros i on l'equip de 
govern, després de que ho haguem demanat diverses vegades i per escrit, 
es segueix negant a mostrar-nos les factures per valorar si se’n fa un bon o 
mal ús així com quantes persones tenen mòbil municipal. 
 
No podem aprovar uns pressupostos a on benestar i família segueix mancat 
de recursos humans agreujat per la situació social actual, essent una de les 
àrees on s’haurien de destinar més recursos i més iniciatives i propostes. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on les inversions en les nostres escoles 
velles i ruïnoses són tant minses, i tots els diners marxen a capricis i 
"pijades" extres, en infraestructures com la piscina. Les nostres escoles fan 
pena. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on s'oblida de moltes necessitats 
bàsiques de les urbanitzacions de Lloret, com els accessos, les 
il�luminacions dels vials o la neteja, entre molts altres. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on es destinen 28.000 euros anuals 
per l’adquisició de diaris, subscripcions i la contractació de publicitat en 
revistes afins al partit de CIU, com és el la revista "Cel Obert". Una revista 
purament propagandística de CIU, on cada anunci ens costa 500 euros (i 
moltes vegades n'hi ha dos). Els Srs. del PSC que critiquen el butlletí 
municipal sembla que s'oblidin a interès d'aquesta altra partida. 
 
No podem acceptar uns pressupostos on paguem més per l'aigua a la 
concessionària per ajustar la baixada de consum i per que obtingui 
beneficis, mentre que repercuteix directament i amb un cost molt elevat en 
els rebuts dels ciutadans. 
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No podem acceptar uns pressupostos on paguem prop de 700.000 euros 
anuals en assessorament de l'equip de govern i els seus tècnics, i que 
després ens presentin aquests pressupostos i aquesta mala gestió. O no ens 
assessoren bé, o estem pagant massa, o els diners marxen 
injustificadament cap algun indret desconegut. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on es destina la desmesurada e 
injustificada quantitat de 260.000 euros per remodelar els accessos de les 
escales al pàrking de la plaça Pere Torrent. 
 
No podem aprovar uns pressupostos on ja s'estableixen 210.000 euros per 
manteniment i reparacions de noves infraestructures,  algunes de les quals 
no s'han ni inaugurat, com els 80.000€ destinats per la piscina, que no 
tenim ni en funcionament ni adjudicada, o els 180.000€ (50.000 per 
inversions) per les reparacions dels dos edificis nous i recents estrenats del 
teatre i la casa de la cultura. 
 
No podem aprovar uns pressupostos a on, tenint el nostre propi 
departament jurídic, ens gastem 95.000 € en despeses judicials. 
 
Contesta el Sr. Frigola que no pot estar d’acord amb el que ha dit el Sr. 
Cortés, ja que no solament no hi ha regressió social, sinó que hi ha un 
augment en les partides socials. Així, s’incrementen tal i com ja s’ha dit 
ensenyament i serveis socials. La veritat, és que no sap com referir-se a 
vostè, si com a títol personal, si com a membre del partit en el que milita, o 
si com a regidor elegit per uns vots d’una llista en la que no està. Es fa 
difícil dialogar amb vostès perquè no se sap a què obeeix. 
 
Li reconeix sensibilitat social però per a tornar a la normalitat política vostè 
hauria de dedicar-se a aquestes entitats i no a l’Ajuntament, perquè així es 
pugui retornar a la normalitat democràtica. 
 
Referint-se al PPC, agrair-li la seva postura i també demanar-li que faci 
gestions, doncs l’estat ens deu un milió d’euros per l’IVA. 
 
Pel que fa a la caserna, la seva idea és intentar limitar qualsevol sobrecost. 
També intentaran el que s’ha comentat, de compartir la instal.lació amb 
mossos d’esquadra, però ja avança que ho veu molt difícil. No obstant, 
faran les gestions. 
 
Com ja ha dit, algunes de les 22 al.legacions presentades pel PPC ja estan 
recollides. De totes maneres, li demana que els hi faci arribar. 
 
Respecte a la intervenció del Sr. Bernat, intentarà treballar en el tema de 
l’eficiència energètica, i faran conjuntament el seguiment de les obres. En 
aquests temes, estem oberts i disposats a arribar als acords que siguin 
precisos. 
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Per últim respecte al Sr. Fuertes dir-li que ha de canviar la seva actitud, 
perquè amb l’actual, maniqueista i demagògica, es fa molt difícil trobar 
camins comuns i facilitar la comunicació. 
 
Intervé, novament, el Sr. Cortés dient que ell està en contra de les obres 
faraòniques d’aquest Ajuntament, i més quan ens moguem en un entorn 
empobrit. Com ja ha dit, és una notícia de premsa la que diu que la renta 
familiar ha caigut un 8%, però les dades estan agafades estadísticament 
dels anys 2009 a 2011 i ja sap, Sr. Rodríguez, qui governava tant a Madrid 
com a Barcelona en aquest temps. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que aquesta segona intervenció 
la voldria centrar en les partides que ell gestiona. 
 
Així, vol tranquil.litzar als concessionaris del mercat municipal, doncs entén 
que és una aposta de futur i que l’Ajuntament comença aquest any les 
seves inversions, que s’ampliaran en el futur. La gestió pública es manté. 
 
També mostra la seva satisfacció per haver pogut consolidar certes 
partides, com són la de promoció econòmica; SOM; cursos de formació (que 
s’amplien), etc. 
 
Responent al grup del MILLOR, dir-los que ell ja va facilitar les seves 
despeses i que ell no cobra dietes. 
 
Únicament cobra el cost del desplaçament, l’aparcament i els àpats són 
menús de preus molt acurats. 
 
Pel que fa als llums de Nadal, dir-li que es va adjudicar mitjançant un 
procediment negociat amb publicitat, i que les licitacions no tenien 
diferències substancials quant al preu. En tot cas, si dubta de la seva 
legalitat, ja sap el que ha de fer, ha d’anar al Jutjat. 
 
Quant a l’al.lusió que altres ajuntaments fan les coses més bé de preu, miri, 
ningú neix ensenyat, tots hem d’aprendre. Així, aquesta setmana, hem 
tingut un exemple palmari de bona gestió en l’ajuntament de Girona amb el 
tema del carrilet. 
 
Vostè pagava 2.000 € i ara el nou adjudicatari pagarà 75.000 €. Vostè és 
molt bo en els negocis i fent calers, però s’ha de felicitar a l’Ajuntament de 
Girona i potser aprendre de ell, ja que hi ha varies empreses que han ofert  
més de 40.000 €. Potser sí hem de prendre mesures adients en aquest 
sentit. 
 
Tot seguit, novament intervé el Sr. Rodríguez, dient que fins ara la 
distribució del producte interior brut en el primer semestre de 2012 era del 
48% dels empresaris, i el 52% per als treballadors; però per primera 
vegada, aquesta relació sembla que variarà i la distribució de la renta entre 
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classes socials farà un tomb, degut a les decisions de l’actual govern. Ja sap 
a qui es deu, Sr. Cortés. 
 
Creu que hi ha dues formes de fer política. Una que es basa en la ètica de la 
convicció, en el que el polític no se sent responsable dels seus actes, i els 
responsables són tots els altres. L’altra és la de la responsabilitat que 
assumeix que els humans tenim defectes i que, per tant, assumim els 
nostres errors.  
 
Ha de dir que la gestió de l’aigua ens està costant 17 milions d’euros i que 
el PPC va votar en el seu dia a favor d’aquesta privatització. Ells varen votar 
en contra, però va haver en el seu dia una decisió política i un contracte que 
deriva del mateix. I hem d’assumir-ho perquè s’ha de complir el que està 
signat. 
 
Com ha dit abans, el més important d’aquest pressupost no són tant els 
diners que no es poden canviar gaire, sinó com s’han fet. Per la seva part, 
ha estat negociant una vegada havien recollit la informació de les 
associacions de Lloret de tota mena. Han recollit les seves propostes i 
després les han traslladat al pressupost, en el que s’ha pogut. 
 
Aquest Ajuntament consta de 21 regidors i la seva formació en té sols 1, 
però estan contents, perquè en 1 sol regidor han incidit tant en les 
ordenances fiscals com avui en els pressupostos. Tant de bo altres grups 
que tenen més regidors, tinguessin també aquest pes. 
 
Tot seguit, pren la paraula de nou el Sr. Enric Martínez, dient que sentint el 
Sr. Rodríguez sembla que el PP sigui el culpable de tot el que passa al mon. 
 
Però Sr. Rodríguez, la veritat és que vostè votarà que si a uns pressupostos 
que destinen 20.000 € al tendal del bar de la gent gran; 48.000 € als sous 
dels jugadors professionals de hoquei; 21.000 € a un inventari de camins, 
etc. 
 
Vostè diu que està content perquè incideix en aquests pressupostos, però 
sembla que a vegades, vostè ni fa tot el que diu ni pensa tot el que fa. 
 
Ja li diu que sí al Sr. Frigola, que li passarà les seves esmenes. Però que 
l’any passat també ho va fer, solament n’hi van aprovar una i encara no 
està feta (és el tema del cotxe de Protecció Civil). 
 
Queda clar que no són els nostres pressupostos, però també és cert que 
estan recollides part de les seves esmenes, per la qual cosa el seu vot serà 
d’abstenció per permetre tirar endavant la gestió municipal. 
 
Es congratula de que la resta de grups hagin proposat esmenes iguals a les 
seves. Realment no saben si són d’ells o han aprofitat que ell les havia 
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publicat en premsa. De totes maneres, el resultat al haver-les acceptat és 
positiu. 
 
Pren la paraula de nou, a continuació, el Sr. Bernat dient que ell vol agrair a 
totes les associacions i persones que han col.laborat en l’elaboració dels 
pressupostos, així com als altres tres partits. 
 
Era fàcil buscar excuses per dir que no, però al contrari, nosaltres varem 
buscar raons per dir que si, i això és molt més complicat. Però hem tingut 
en compte l’actual conjuntura econòmica i que Lloret necessitava aprovar 
uns nous pressupostos per tirar endavant. 
 
Hem treballat sobre prioritats. Malauradament, moltes despeses no es 
poden tocar. Hem hagut de fer tots molta feina per poder arribar a acords, i 
l’important és que hagi hagut negociació perquè, evidentment ningú ha 
pogut imposar totes les seves propostes. 
 
Estan contents amb l’acord que s’ha arribat amb els quatre grups, perquè, 
com ja s’ha dit, hi ha una important millora de les ajudes directes a les 
famílies i també un canvi important en les inversions, on s’ha fet un canvi 
de política clarament visible. 
 
Nosaltres seguim mantenint la ma estesa a les associacions i als barris, i 
han incidit en aquestes inversions. Continuaran exigint transparència i una 
transformació en la forma de fer política i continuaran fent propostes en 
aquesta línia, així com en la de l’estalvi energètic. 
 
Tot seguit, novament intervé el Sr. Fuertes dient que és com a la metàfora, 
en que un home li diu a una dona, si aniria amb ell al llit per 1 milió. Ella li 
diu que no. I ell insisteix dient: i per 59 milions?. Ella contesta que per 59 
potser sí. Ell diu: doncs llavors, solament hem d’arribar a un acord. 
 
Aquesta és la situació que ens trobem aquí, però agreujada pel fet que tant 
el PSC com ICV-EUIA es venen per 304.000 ridículs euros. Vostès parlen de 
responsabilitat, però aquests pressupostos signifiquen gestionar i fiscalitzar 
59.000.000 €, i això és responsabilitat de tots. Per tant, vostès són 
responsables de les pèrdues i mala utilització de diners que es fan en els 
pressupostos, de tot, i no dels 304.000 €. 
 
Vostès donen el seu vot afirmatiu per calderilla i per sortir a la premsa dient 
que faran alguna cosa. Mentre, l’equip de govern manega 59 milions 
d’euros per seguir tapant molts dels seus greus errors dels anys anteriors, i 
mantenir alguns dels seus interessos. 
 
Sorprèn que el PSC critiqui i faci treure els 38.000 € del butlletí municipal, 
però en canvi no ho facin amb els 72.000 de la televisió. Potser perquè això 
significa garantir a la Sra. Pascual la seva feina i, per tant, el seu sou. Es 
diu que s’ha fet un concurs amb publicitat, i és veritat, però està fet a mida. 
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Tant a mida que sols es va presentar aquesta empresa. 
 
De totes maneres, l’equip de govern ha estat viu i la durada és de 1 any 
més un altre possible de pròrroga, així s’asseguren el vot del PSC per als 
propers pressupostos. 
 
Al que vostè en diuen responsabilitat, nosaltres en diem “tu em rasques la 
meva esquena i jo et rasco la teva”. 
 
Sorprèn també que el PSC redueixi les aportacions polítiques als grups 
polítics. La seva executiva ha d’estar molt contesta amb vostè, Sr. Bernat, 
ja que els ha reduït les possibilitats econòmiques per fer la propera 
campanya, però com que vostè ja no hi serà, per això ho fa. Perquè no es 
redueixen el sou vostès tres?. 
 
Entén que estiguin molestos perquè hagin desvetllat els motius primers pels 
que avui el grup del PSC aproven aquests pressupostos, però la ciutadania 
ho ha de saber. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient al Sr. Fuertes que estan parlant de pressupostos 
i que, per tant, es cenyeixi al tema, i no parli ni entri en temes personals. 
 
Continua la seva intervenció el Sr. Fuertes dient que els molesta que parlin 
d’aquest tema, ho entén. Però deixarà de parlar d’aquests temes quan 
deixin d’aprofitar-se’n. No saben el que significa la paraula responsabilitat. 
 
Per a ells, primer són els ciutadans i, per tant, aquesta és la seva 
responsabilitat. 
 
En pocs dies sortirà un nou butlletí en el que explicarà totes aquestes dades 
detalladament.  
 
Nosaltres treballem per al poble i vostès ho fan per als seus interessos. 
Creu que no ha estat el més idoni, Sr. Frigola, que recrimini al Sr. Cortés, ja 
que el grup del PSC fan el mateix amb vostès.  
 
Quant al tema del carrilet, ha de dir que al Sr. Orobitg se li ha il.luminat la 
cara. I deu estar content perquè el Sr. Crespo, que és el número 4 de la 
llista de Girona, hauria tingut alguna cosa a veure. 
 
És veritat, pagaven 2.000 i ara pagaran 75.000 €. Però nosaltres ni ens 
hem presentat, perquè 75.000 € no es poden pagar, i ja veurà com en any i 
mig s’ha de repetir el concurs. 
 
De nou, contesta el Sr. Frigola dient que vostè, Sr. Fuertes, segueix en la 
seva línia. Sempre es va reafirmant en el mateix.  
 
Si pensa vostè que una manera d’estalviar és amb els sous dels regidors, 
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estaria d’acord amb mi en que els seus 5 regidors, que fins al moment són 
transparents i invisibles. Si, si, Sr. Fuertes, vostè és l’únic representant del 
seu grup, l’únic que parla, i si algú alguna vegada ha fet algun moviment 
cap a un cantó o cap a l’altre, li ha obert la porta i l’ha fotut fora. 
 
Continua pensant que qui ha de canviar és vostè, Sr. Fuertes, i d’aquí no en 
trauran. 
 
Insisteix en que els pressupostos són austers, rigorosos, socials i que 
generen ocupació. 
 
En definitiva, hem de seguir treballant, si és possible tots els grups, i s’ha 
de fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament del pressupost. 
 
Finalitza felicitant a tots els grups i a Lloret per poder aprovar avui els 
pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que, com tots saben, la piscina ja està 
finalitzada i que ara es troba en període de proves. Amb el que avui 
s’aprova, es podrà pagar 1’2 milions que estava previst en el plurianual. No 
significa, de moment, cap augment del cost previst inicialment. Haurem de 
buscar una solució per a la resta que queda pendent (1’5 milions d’euros). 
 
S’ha de fer la liquidació de la obra, i quan es faci potser aquesta quedi per 
sota del 10% i es pugui pagar. 
 
Pel que fa a la licitació de la caserna de la policia local, s’han presentat 25 
empreses i, per tant, és d’esperar que hi hagi baixes, que podrien estar –si 
es seguís la línia de les últimes licitacions- sobre el voltant del 20%. Tenim 
ja gairebé 3 milions per fer-la. 
 
Confia que puguem fer-la amb els recursos que tenim, màxim quan ara 
tenim un pla d’estabilitat econòmica fins el 2017, i que podrem fer una mica 
d’endeutament. 
 
En aquest sentit, hem de dir que hem rebaixat l’endeutament en 11 milions 
d’euros en 2 anys, i això ens permetrà, per un costat, fer inversions i per 
altra millorar la nostra tresoreria. 
 
La situació econòmica és difícil i continua essent complicada, però ell la veu 
amb una mica més de tranquil.litat. 
 
Respecte a les diferents intervencions, dir-li al Sr. Enric Martínez que 
sembla obsessionat amb el tendal de la terrassa del bar del Casal de la Gent 
Gran. Es una decisió política, perquè aquest equipament és un servei 
important ja que, per exemple, fa un menú diari de poc més de 6 € i, per 
tant, dóna un gran benefici a la nostra gent gran. 
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Pel que fa a l’aportació a la Corporació de Salut del Maresma i la Selva, 
aquesta va ser una condició que va assumir en el seu moment l’alcalde de 
torn, perquè havia un seguit de persones que tenien unes condicions 
laborals diferents perquè provenien de l’Ajuntament. De totes maneres, ja 
fa 4 anys que es retallava aquesta aportació i aquest any es suprimeix. 
 
Ens ha demanat suprimir les aportacions al tercer mon, i creu que no 
podem fer-ho, doncs si aquí tenim problemes, encara en altres llocs és 
pitjor. De totes maneres, també hem augmentat les partides i ens 
preocupem de les persones que ho passen malament aquí.  
 
I què vol que li digui, Sr. Enric Martínez?. Si tant important és la 
marquesina de Mas Romeu, si ens donen el vot a favor la posarem. 
 
Celebra i agraeix el sentit de responsabilitat dels altres grups que votaran a 
favor dels pressupostos. Si aquests no s’aprovessin, Lloret tindria un greu 
problema. També agraeix al PPC la seva abstenció. 
 
Una vegada més, ha de sentir el to i el contingut de la intervenció del Sr. 
Fuertes. La veritat, després de sentir-lo, no queden ganes d’escoltar les 
seves propostes. 
 
Com ja hem dit altres vegades, hi ha possibilitats de fer una residència per 
a la gent gran. Nosaltres cedim els terrenys i es podria fer mitjançant un 
concurs que inclogués la construcció i gestió. Això incrementaria el nombre 
de llits en 165, i seria molt important per al futur de la nostra gent gran. 
 
La imposició solament ha pujat en la nova taxa turística que la Generalitat 
ha implantat. 
 
Fent una radiografia dels pressupostos, hem de dir que hi ha dues 
regidories que són les més afectades. 
 
Una és la de turisme, doncs no podem oblidar que el 80 o 90 % de 
l’activitat econòmica de Lloret provenen directa o indirectament del turisme 
i, per tant, és obvi que ho hem de potenciar. Hem pogut fer-ho, com ja hem 
dit abans, a partir dels ingressos que haurem d’obtenir de la taxa turística. 
 
L’altra regidoria és la de benestar i família, on dediquem més de 1’5 milions 
d’euros. Tothom és conscient de la difícil situació que es troben moltes 
persones i famílies. Cada vegada és més gent la que s’incorpora a sol.licitar 
ajudes d’aquesta regidoria. 
 
Es tracta d’un pressupost ajustat als recursos que són escassos. Els 
ingressos estan baixant poc a poc i, per tant, ens hem d’anar adaptant. 
Malgrat que, com ja hem dit abans, pensa que hem de ser una mica més 
optimistes que l’any passat. I un exemple d’aquest optimisme és que en 2 
anys hem rebaixat el deute en 11 milions d’euros. 
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Finalment, vull agrair als diferents grups polítics el seu esforç perquè avui 
puguem aprovar aquests pressupostos. 
 
Sense més deliberació, i per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,  
ICV-EUIA i ERC, 2 abstencions dels regidors del grup de PPC, i 7 vots en 
contra dels regidors del 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 les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals 
(incorporades les esmenes), adopta el següent ACORD: 

 
1)  Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2013, 
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en 
59.151.720,00 €, el resum del qual per capítols és el següent: 

 
  INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.837.470,00 
2 Impostos indirectes 510.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 20.036.800,00 
4 Transferències corrents 9.920.305,00 
5 Ingressos patrimonials 2.084.620,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions   
7 Transferències de capital 4.285.052,53 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 2.477.202,47 

      
Total Pressupost d'ingressos 59.151.720,00 

 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.390.277,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 27.927.250,00 
3 Despeses financeres 1.204.250,00 
4 Transferències corrents 2.312.900,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.076.973,00 
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7 Transferències de capital   
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 5.240.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 59.151.720,00 

 
2)  Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per  
a l’exercici del 2013, anivellat en els seus estats d’ingressos i 
despeses, xifrat en  341.360,00 € el resum del qual per capítols és el 
següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes   
2 Impostos indirectes   
3 Taxes i altres ingressos 81.190,00 
4 Transferències corrents 260.000,00 
5 Ingressos patrimonials 150,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions   
7 Transferències de capital   
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 341.360,00 

 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 268.140,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 72.900,00 
3 Despeses financeres 300,00 
4 Transferències corrents   
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals   
7 Transferències de capital   
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost de despeses 341.360,00 
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3)  Aprovar l'estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2013 l' 
import del qual és  de 1.225.000,00 €. 
 
4)  Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a 
l’exercici del 2013 següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.837.470,00 
2 Impostos indirectes 510.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 20.117.990,00 
4 Transferències corrents 9.920.305,00 
5 Ingressos patrimonials 2.209.770,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d’inversions 0,00 
7 Transferències de capital 4.285.052,53 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 2.477.212,47 

      
Total Pressupost d’ingressos 59.358.080,00 
  
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 16.076.417,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 28.807.150,00 
3 Despeses financeres 1.204.550,00 
4 Transferències corrents 952.900,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.076.973,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 5.240.010,00 

      
Total Pressupost de despeses 59.358.080,00 

 
5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a 
l’exercici del 2013, segons redacció que figura en l’expedient, així 
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit 
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previstes en les esmentades Bases, d’acord amb l’article 40 del 
R.D.500/1990 de 20 d’abril de 1990. 
 
6) Aprovar que les assignacions als càrrecs electes pel 2013 no 
experimentin cap increment respecte a les del 2011, aprovades en 
sessió del Ple de la Corporació de 11 de juliol de 2011. Aquesta 
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva 
modificació. Els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial tampoc 
experimentaran cap increment de les retribucions respecte a les de 
l’any 2011, aprovades en sessió del Ple de la Corporació de 11 de 
juliol de 2011.   
 
7) Aprovar que, durant el 2013, les aportacions per a compensar les 
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 
del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. experimentin 
una disminució del 10% en relació a les aprovades per l’acord del Ple 
de l'Ajuntament del dia 11 de juliol de 2011. Aquesta aportació es 
mantindrà invariable fins que s’acordi la seva modificació.   
 
8) D’acord amb el projecte de Llei del Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2013 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a 
l’exercici 2013, s’atendran a les següents normes: 

 
(a) Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament no 

experimentaran cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2012, sense tenir en compte la reducció aprovada pel 
Reial Decret Llei 20/2012  de 13 de juny, resultants de l’aplicació, en 
termes anuals, de la reducció de retribucions prevista en l’article 
22.Dos.B) de la llei 26/2009 de 23 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per al 2010, segons la redacció donada pel Reial 
Decret Llei 8/2010 de 20 de maig, en termes d’homogeneïtat, tant 
pel que fa a efectius de personal com a antiguitat. 

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

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

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

l’adequació de la resta de retribucions complementàries derivades de 
la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment de 
productivitat o la modificació de sistemes d’organització del treball o 
qualificació professional. 
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9) Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal laboral, 
fix, temporal i eventual per a l'any 2013, incorporant les 
determinacions d’aquells llocs de treball tant de funcionaris com de 
personal laboral que modifiquen aspectes de l’acord entre el personal 
i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data 3/12/2007, que s’incorporen 
com Annexes al Pressupost. 

 
10) Aprovar una dotació de 380.751 € pel complement de 
productivitat i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. 
El repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues 
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació 
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la 
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal 
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de 
gener del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova 
la dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 
7.140,00 €. 
  
11)  Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació 
per un total de 7.076.973,00 € que es finançarà amb 314.738,00 € 
d’estalvi, 3.132.617,00 € de subvencions i 2.477.182,47 € de crèdit. 
En tant en quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les 
inversions, les aplicacions pressupostaries afectades es declaren en 
situació de no disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu 
finançament. 
 
12) Aprovar el marc pressupostari 2013-2015, que figura a l’Annex 
de l’expedient, en compliment del que disposa l’article 29 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera.  
L’elaboració d’aquest escenari, en el que s’emmarca el Pressupost 
General del 2013, s’adapta als models PR‐0 i PR‐1.2 dels annexos de 
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals, modificats per Resolució ECO 
2829/2012, de 13 de desembre.  
 
13)  El Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a 
l’exercici del 2013 està subjecte al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostaria,  regla de la despesa i endeutament fixats 
per acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2012, aprovats 
pel Ple del Congrés de Diputats i del Senat que obliga  a les Entitats 
Locals a tancar l’exercici de 2013 amb dèficit zero, endeutament del 
3.8% del PIB i la despesa computable no ha de superar la taxa de 
referència del creixement del PIB a mig termini que s’ha estimat en el 
1,7% per l’any 2013. L’aplicació concreta a cada ajuntament haurà 
de tenir en compte els ajustament en termes del Sistema Europeu de 
Comptes (SEC 95). 
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14) Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que 
inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases 
d'Execució s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ 
anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual 
s’atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini 
d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es portarà de nou 
l’expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no 
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, 
en el B.O.P. i en  el tauler d’anuncis de la Corporació.  
 

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


