ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 02/13
Dia: 15 de febrer de 2013
Sessió: extraordinària
Horari: de 18:00 a 19:20 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
David Reixach i Saura, secretari accidental
Abans de donar inici al Ple, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que vol fer
unes prèvies.
En primer lloc, dir que aquest matí s’ha tingut una reunió amb els portaveus
dels diferents grups en relació als temps de durada de les intervencions en
el Plenari, i s’ha consensuat que la segona intervenció –que és la més
llarga- els diferents grups es puguin expressar com considerin convenient.
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Per tant, hi haurà una primera intervenció de 10 minuts i una segona de 5
minuts.
Per altra banda, demana que pel bé d’aquesta Institució, d’aquest
Ajuntament i dels ciutadans de Lloret, que s’abstinguin de fer qualsevol
manifestació. La gent que està escoltant el Ple per la ràdio es mereixen que
el puguin escoltar correctament.
1.- SOL.LICITUD D’EXPLICACIONS, PER PART DELS
MUNICIPALS MILLOR i PPC, SOBRE EL “CAS CLOTILDE”.

GRUPS

Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que avui, 15 de febrer essent les 18
hores, hi ha una sol·licitud d’un Ple Extraordinari per parlar del “Cas
Clotilde”, l’han signat 8 regidors dels grups municipals de MILLOR i PPC.
Intervé el Sr. Fuertes tot dient:
“Tothom som coneixedors dels fets que volem tractar avui aquí
relacionats amb l’operació Clotilde i amb les diferents detencions, i
registres a aquest Ajuntament per part de la fiscalia anticorrupció de
l’Audiencia Nacional en 4 ocasions els darrers 15 dies, i la detenció del
Sr. Valls, regidor d’aquest Ajuntament, i les greus imputacions que se
li atribueixen de prevaricació i suborn.
L’equip de govern no ha cessat al Sr. Valls, ni tant sols l’han convidat
a dimitir, tot al contrari, li donen fervent suport, mentre li retiren les
seves delegacions, però li mantenen el sou.
Aquest fet és un greu insult i falta de respecte a la resta de grups,
però principalment a la ciutadania de Lloret, a la seva imatge i a la
política en general.
Mentre a altres països i administracions, per fets com mentir i dir que
qui conduïa era la teva senyora per no perdre punts o com a
Alemanya que per falsejar una tesis, aquests dimiteixen
immediatament, aquí molts polítics s’aferren a la cadira com si fos
seva.
El Sr. Valls ha de plegar d’aquest consistori. Els seus tractes
suposadament il·legals i les actituds agressives han de desaparèixer
d’aquest plenari. De ben segur que no formarà part de la propera
llista electoral, i no només això, sinó que el tema judicial no s’aclarirà
en aquests dos anys que queden de legislatura, per la qual cosa
creiem que mantenir al Sr. Valls és mantenir un sou per escalfar la
cadira en aquest consistori.
No només això, sinó perquè el Sr. Valls mantingui el seu numero 2 de
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CIU com conseller d’Hisenda al Consell Comarcal, que ahir va ser
registrat per la policia tributaria d’aduanes, tal i com hem vist a les
notícies.
Actualment el Sr. Valls està imputat per suborn i prevaricació, i és qui
controla tots els diners de la nostra comarca, ja que segons sembla el
seu president i actualment detingut, Sr. Fauria, va dir que no pensa
cessar-lo. A més, algun grup d’aquí –també present al Consell
Comarcal- també ha demanat de no cessar-lo al Consell. Creiem que
una persona que té aquestes greus imputacions no hauria d’estar
seguint rebent un sou de 4000 euros dels ciutadans per no poder fer
absolutament res.
Sr. Codina, permeti’m que li recordi el que vostè em deia el 25 de
juny, fa 6 mesos, quan parlàvem del cas Crespo i les seves
irregularitats en la sanitat. Arrel de les continues querelles, 5 en
concret, que els representants del seu grup entre ells el Sr. Crespo i
Valls, m’han interposat per haver explicat i avançat dos anys abans,
en els meus butlletins, el que ara està sortint a la llum pública i que
era cert.
A Brasil s’ha aprovat una llei perquè les persones imputades no
puguin presentar-se a eleccions. Potser haurien d’anar per aquí i així
evitaríem tenir alguns dels polítics que tenim.
Està clar, no estem a Brasil però el Sr. Valls està greument imputat
per delictes de prevaricació, suborn i li han retirat el passaport, amb
ordres que no pot anar ni a Andorra a comprar sucre. A que espera
per manar-li que plegui d’aquest Ajuntament i que deixi pas a un nou
regidor que sí pugui treballar i ajudar a tirar el poble endavant, a més
de ser conseqüent amb les seves paraules del 25 de juny.
En la seva campanya electoral el seu lema era “compromès amb tu”
doncs els lloretencs ara esperem aquest compromís vers el poble, no
vers el Sr. Valls i les seves actuacions.
Creiem que és important recalcar i retenir al nostre cervell el
següent:
Un suposat mafiós rus, i de moment dos altres empresaris gironins,
han confessat o declarat que han donat diners al Sr. Valls a canvi de
no patir traves en les seves obres i rebre també els favors urbanístics
dels que van gaudir. I això no ho dic jo o algú que ha escoltat una
conversa entre altres persones. Això ho diuen els propis autors que
han entregat diners mitjançant el Club de Futbol i e Club de Hoquei al
Sr. Valls i Crespo, els quals sembla que ara no els tenen reflectits en
el seus balanços econòmics anuals.
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Així doncs, una de dos, o menteixen vostès, o menteix el Sr Petrov, o
els dos empresaris gironins, i si és així, no hem vist que amb el que
els hi agrada a vostès posar querelles, n’hagin presentat cap contra
el Sr. Petrov o contra aquests empresaris gironins.
Srs. de CIU, no podem permetre l’estil que veiem aquests dies, de
trucar a un suposat mafiós rus per part de l’exalcade Crespo i la seva
dona, per advertir-lo de que si no paga trucaran al seu cap.
S’imaginen fer el mateix amb qui no paga l’IBI o una multa, que si no
paguen trucaran al seu cap de l’hotel, restaurant o empresa on
treballa perquè prengui mesures contra ell?. Això sí que és màfia real.
Creiem que no són dignes de mantenir el càrrec que ocupen com
principals representants a la nostra bonica vila. I no volem
generalitzar les nostres critiques, per la qual cosa esperem que dos
dels components de l’equip de govern no es sentin identificats en les
nostres critiques ja que creiem que són únicament espectadors amb
greus danys col·laterals, de tota aquesta situació.
Sabem que molts de vostès per companyerisme i disciplina forçosa de
vot, han de recolzar el que el seu alcalde diu, però aquest
companyerisme que vostès mantenen cap al Sr. Valls no és
correspost per ell, ja que si realment fos un bon company plegaria
per no malmetre més la imatge de Lloret, del grup polític que vostès
representen, i d’aquest govern.
Sr. Codina esperem que li hagi preguntat bé al Sr Valls tot els temes i
la realitat dels mateixos, perquè si jo tinc que donar suport a un
company del meu grup i posar la mà al foc per ell, el primer que faria
és que em digues tot absolutament tot per no trobar-me d’aquí un
temps amb més plats trencats i acabar-me cremant com vostè deia.
No voldríem creure que aquest aferrissat suport vingui donat, no per
la creença de la seva innocència sinó per por a que el Sr. Valls,
molest per no rebre el seu suport, engegui el ventilador i tothom surti
esquitxat de possibles requalificacions familiars, o la realitat dels
viatges de luxe emmascarats en viatges de promoció turística.
Esperem que aquest suport al sr Valls no sigui més aviat una
autoprotecció, d’altres afers i que no tingui que quedar en evidencia
properament.
Hem demanat els justificants dels viatges a Moscou als quals el Sr.
Crespo, Valls i el actual alcalde Sr. Codina varen viatjar junts a
Moscou junt amb més regidors d’aquest Ajuntament. I aquestes
documentacions o suposades factures, que no són més que
documents incomplerts, no nomes no justifiquen les despeses sinó
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que mostren greus irregularitats. Irregularitats com que:
Algunes factures porten IVA, les del 2010 casualment no porten IVA,
serà que no estan entrades comptablement a l’any que correspon
perquè no existien?.
No ens han fet entrega de cap factura del 2011, no han justificat ni el
pagament de les estàncies, ni els viatges del 2011. Ens presenten un
full d’excels fet pel Gerent de Lloret Turisme, on es suposa que és un
pressupost, alguna factura suelta i alguna captura de pantalla. Però
amb moltes contradiccions, ja que hi consten reserves d’habitacions
per a 3 persones, però nomes dos viatgers d’avió, i el tercer
passatger qui era o qui el va pagar?.
Fins i tot en alguna d’aquestes habitacions algú s’hi va passar dos
dies més que els de la fira, pagat per els lloretencs. Li varem pagar
les vacances a algú 2 dies més Sr Codina?. No hi consta cap factura
del Sr. Crespo.
Després de rebre aquests quatre fulls incomplerts i demanar per
instancia tots, absolutament tots els justificants oficials, fa unes hores
ens presenten aquest full en Excel que no diu res.
No nomes això, sinó que per instància varem demanar la certificació
de que no existia més document de la que ens han presentat, i no
ens ho han volgut fer, no tenim cap certificat que digui que això que
ens han presentat és l’únic que hi ha.
Volem copia de les factures i els comprovants de vol, no la reserva en
captura de pantalla d’un ordinador.
I diem això, perquè segons sembla el Sr. Petrov, en les seves
declaracions i que es reflexa en l’exposició raonada de l’Audiència
Nacional enviada al TSJC, diu així:
“Andrei Petrov regalo a Crespo un reloj valorado en 3000 euros,
cestas de navidad, botellas de vino....y le pago un segundo viaje de
tres dias a Rusia (2010) para asistir a la feria de Turismo MITT, esta
vez acompañado de los concejales del Ayuntamiento de Lloret de
Mar, Sr. Valls, Sr. Codina, el gerente de Lloret Turismo el Sr. Carbó,
el jefe de gabinete del Alcalde y empleado de Lloret Turismo Sr.
Riera, y un técnico administrativo el Sr. Roura, corriendo con los
gastos, mejorando los que se proponían para volar, y ocupar hoteles
de mejor categoría, sin coste para los miembros del Ayuntamiento.”
Això ho declara i confessa el Sr. Petrov, afirmant que va millorar els
viatges inicials que va contractar l’ajuntament. Sr. Codina, si això és
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fals, a què esperen a demostrar-ho i a prendre accions judicials
contra el Sr. Petrov si el que diu es fals?.
En aquest moment pren la paraula el Sr. Alcalde informant al Sr. Fuertes
que ha esgotat el temps que tenia per la seva intervenció.
A continuació, pren la paraula el Sr. Cortés, dient que aquest Plenari és una
oportunitat per exercir transparència i restablir la credibilitat de l’acció de
govern. Per tant, li demanem que aprofiti, donat el gran nombre de mitjans
de comunicació que hi ha a la sala, i que s’expliquin ben clar.
Intervé seguidament el Sr. Orobitg, dient:
“Dono la benvinguda en primer lloc als nombrosos ciutadans que ens
acompanyen. Lamento profundament que només siguem capaços
d’omplir aquesta Sala quan hi ha fets com aquest. Entre tots plegats,
tant la classe política com a resta de la societat, hauríem de valorar si
la implicació en les tasques de govern i del dia a dia de la vida de
tots, ens ha de preocupar tant com tot allò que tingui a veure en
presumptes actuacions delictives o amb una discussió política que
moltes vegades surt del que seria raonable.
També dono la benvinguda als nombrosos mitjans de comunicació
que avui ens acompanyen, tot i que lamento que hi siguin per aquest
interès, per fets com aquest i que ignorin –i moltes vegades
maltractin- la imatge de la nostra ciutat. El bon nom de Lloret hauria
de quedar al marge de totes aquestes discussions. Entenc que tots
els aquí asseguts d’una manera o d’una altra estimem Lloret. Els
emplaço a què coneguin Lloret, i que parlin del que és vertaderament
Lloret i no treguin imatges com les que treuen els estius, o com ara
amb aquests fets.
A la vista de la proposta de convocatòria de Ple, aquesta està si mes
no superada. Quan es parla que no s’ha adoptat cap mena de mesura
pel que respecte a la situació personal del Sr. Josep Valls, certament
amb posterioritat a la sol.licitud de convocatòria de Ple ha existit una
decisió –en aquest cas del regidor- en la que demanava a l’Alcalde
que se li retiressin les delegacions que tenia conferides per decret
d’alcaldia.
Considero que aquesta decisió és un canvi substancial, perquè més
enllà del que puguem pensar cadascun de nosaltres o la decisió que
haguéssim pres en el seu lloc -que és íntima i personal- és cert que
l’acta de regidor és personal. A partir d’aquí, per articular millor la
seva defensa té dues opcions, o romandre com a regidor o deixar de
ser-ho. Ell ha optat per aquesta via i li respecto.
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Totes les responsabilitats de govern li han estat retirades, i pel que a
mi em consta, a diferència del que ha manifestat el Sr. Fuertes –que
haurà d’aclarir- el Sr. Valls té les retribucions d’un regidor sense
delegacions i sense ser portaveu de grup. Pel que fa al Consell
Comarcal de la Selva és un fet que s’haurà de valorar properament.
El Sr. Fuertes ha fet referència a una sèrie de declaracions d’un
senyor que està detingut i que no conec, tot i que si el conegués no
me n’amagaria. Però contraposar la paraula d’aquest senyor contra la
del Gerent de Lloret Futur no ho trobo correcte. El Gerent avui ha
certificat que aquestes despeses es varen pagar amb càrrec als
pressupostos de Lloret Futur, i com a regidor de l’àrea que soc, us
puc dir que totes les assistències a fires no es decideix al despatx de
l’alcaldia sinó que es fa a la Direcció Operativa de Lloret Turisme on hi
ha representació pública i privada (principals gremis vinculats amb la
activitat turística de Lloret). En aquest òrgan es decideix a quines
fires s’assisteix i a quines no.
La decisió d’anar a la Fira de Moscou es va adoptar per aquest òrgan,
a l’igual que les persones que hi varen assistir. Com ja he comentat,
el Gerent Sr. Maurici Carbó, ha emès certificat de que totes aquestes
despeses han estat abonades per Lloret Futur. I també s’ha abonat
l’assistència a Fitur, tot i que el Sr. Fuertes va declarar dies enrere
que va ser el Sr. Petrov qui va pagar aquest viatge.
La prova que demana el Sr. Fuertes, en cas que existeixi, l’haurà de
determinar ell mateix. El que no es pot demostrar des de Lloret Futur
és si el Sr. Codina va volar amb turista o amb business; en tot cas, si
el Sr. Fuertes en té proves ho haurà de demostrar ell, i en aquest cas
jo el creuré.
El que ja toca ara en aquest poble és posar-se a treballar per Lloret, i
és una mica utòpic dir-ho en la situació en la que estem, però cal
deixar-nos de tonteries. Qui ha de determinar el que ha passat és un
jutge i no nosaltres.
Resto a disposició de tots els grups per facilitar aquella informació de
meva seva regidoria que estigui a les meves mans.”
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Rodríguez, que dóna lectura a la següent
intervenció:
“Per començar, ens sorprèn la petició d'un Ple extraordinari per
revisar unes factures sobre uns viatges a Rússia. Volem creure que
aquests papers, factures o com vulguem dir han d'estar en poder de
l'Audiència Nacional i que serà aquesta qui dirimeixi les possibles
responsabilitats que del seu estudi es derivin, sobretot tenint en
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compte que el sumari ha estat declarat secret, encara que hagi tingut
més filtracions que secrets.
Nosaltres no farem un judici paral·lel sobre aquest tema, però si que
farem un judici polític sobre els tractes de favor que han rebut certes
empreses amb perjudici per als interessos de la població.
Voldríem reiterar la nostra petició de dimissió del Sr. Crespo com a
diputat del Parlament de Catalunya, petició que no és nova, recordar
que la portem demanant des que es va conèixer la seva implicació en
la trama del saqueig de la sanitat pública catalana, i que s'ha vist
reforçada per dos fets que des de la nostra òptica són molt greus: ha
mentit en tot aquest assumpte, i ha reconegut que ha acceptat regals
d'una empresa, i això per a nosaltres és corrupció, ja que la corrupció
no té graus: s'és corrupte per un euro o per un milió d'euros.
Hem conegut fa pocs dies la participació de familiars directes del Sr.
Crespo en tot l'assumpte de la finca de Can Juncadella, i ara ens és
més fàcil entendre les presses per arribar a un acord amb la
propietat, signat pel Sr. Riera, i que ha deixat a la població sense GR
a canvi de res.
També hem de demanar, per enèsima vegada, que el Sr. Valls deixi el
càrrec de regidor i ho fonamentem perquè la seva gestió en els 8
anys que va estar al capdavant d'urbanisme ha estat si més no
polèmica, per no dir arbitrària i nefasta. I prova palpable del que diem
és la celebració d'aquest Ple.
Al grup municipal de CiU, i sobretot als que van formar part de
l'anterior equip de govern i segueixen com regidors: Sra. Olivé, Srs.
Riera, Valls i Codina, recordar-los que les decisions que es van
prendre en les diferents reunions de la Junta de Govern Local són
decisions col·legiades i que, per tant, també els afecten les seves
conseqüències i són coresponsables polítics. També recordar que en
tots els Plens varen recolzar sense cap titubeig les propostes que
beneficiaven a DDC.
Des de ICV-EUiA creiem que cal una regeneració en la vida política
del país, i també en la vida política local, per deixar enrere una etapa
a l'Ajuntament que té més ombres que llums.
I ara explicarem cronològicament l'origen i desenvolupament de tot el
procés, i sempre sota el nostre punt de vista.
En el Ple Municipal del 24 de novembre de 2008, es va proposar
l'aprovació del Pla especial de la residència esportiva, sent nostre
grup l'únic que va votar en contra perquè enteníem que de zona
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esportiva no en tenia res i el que s'estava proposant era simplement
una zona comercial, que a hores d'ara és evident i que qui únicament
sortia guanyant en aquesta operació era l'empresa promotora, DDC.
Aquí està el primer quid de la qüestió (llicència d’obres, zona
comercial, no zona esportiva).
El 29 de novembre d'aquest mateix any emetem un comunicat de
premsa en el qual denunciàvem que el conveni entre l'Ajuntament i
DDC era perjudicial per als interessos del poble.
En el Ple del 3 d’abril de 2009 es passa a consideració la bonificació
d'un 50% en l'impost de construcció a l'empresa promotora, a DDC,
amb l'argument que aquesta obra era d'interès públic. Novament la
nostra postura va ser votar en contra d'aquesta proposta.
Seguidament realitzem una campanya al carrer donant a conèixer
aquest cas a l'opinió pública.
El lema de l'esmentada campanya era: CiU-PP de Lloret perdonen
impostos (134.000 €) a una empresa. I a tu? (aquesta és la
campanya que varem fer el 2009).
En el Ple de 15 de juny de 2009, al punt sisè, que fa esment als
canvis d'usos privats de la zona en qüestió, també ens varem oposar
a ells, ja que varem entendre que consistien en donar-li un major
valor a la propietat canviant usos d'oficina a usos de restauració, o
l'esportiu privat, passant a comercial. Aquí, novament, qui sortia
guanyant era l'empresa promotora DDC. Un cop de pilota pur i dur. I
aquí és on hi ha la segona clau de tot aquest entramat per afavorir a
l'empresa DDC.
Al març del 2011 denunciem irregularitats en la construcció d'aquesta
zona comercial, ja que la façana de la mateixa no està alineada amb
l'edifici contigu i que la volada corregut de l'edificació no compleix la
pròpia normativa del POUM en el seu article 87.d, així com altres tipus
d'irregularitats que observem en la construcció de l'edifici annex al
camp de futbol. Però d'això en podríem parlar un altre dia.
Des d'ICV-EUiA no volem que l'Ajuntament continuï patint una paràlisi
política ni administrativa. És necessari que des de l’administració local
es comencin a aplicar les polítiques socials necessàries per a mitigar,
dins del que sigui possible, les carències que té la població de la
nostra ciutat. Per exemple, beques per menjadors escolars, beques
per llibres de text, ajuts a nens i nenes amb necessitats especials,
etc.
I és en aquest camí on, des de demà mateix, ens podran trobar totes
aquelles persones i organitzacions que desitgin millorar la vida
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quotidiana dels que ho estan passant malament, per culpa d’un
sistema injust i d’unes polítiques pensades en afavorir a una minoria.
Seguidament, el Sr. Enric Martínez dóna lectura a la següent intervenció:
“Des de el nostre grup municipal volem aclarir que la petició d’aquest
Plenari era per aclarir la situació i informar a la ciutadania, però no
preteníem aquest circ mediàtic que s’ha muntat amb aquesta
quantitat de mitjans de comunicació i la quantitat de públic que ha
vingut, que no és habitual. La imatge de Lloret és més que aldarulls i
corrupció
Dir això, des del nostre grup municipal, volem deixar clar que el
nostre posicionament d'un bon principi va ser de màxima prudència i
respecte per la investigació del cas i varem demanar la màxima
col·laboració i transparència amb l’autoritat judicial i amb els cossos
policials.
Un cop assabentats de la detenció del primer tinent d’alcalde ens
varem personar a alcaldia, conjuntament amb els companys del PSC,
i a part de demanar explicacions i informació de la situació, varem
demanar immediatament al Sr. Alcalde que retirés cautelarment, i
repeteixo cautelarment, tota responsabilitat delegada al mateix, fins
que s’aclareixin les possibles responsabilitats que es desprenguin de
la investigació del cas.
A la ciutadania, al nostre entendre, així se li dóna una senyal de
celeritat i transparència al resoldre situacions complicades i demostra
la voluntat de prendre mesures amb els casos de possibles delictes e
irregularitats amb implicacions de la classe política i dels polítics.
Amb això no volem fer judicis paral·lels i amb el màxim respecte per
la presumpció d’innocència, el que si volem deixar pales és que la
classe política no es queda de braços creuats sense fer res davant de
casos tant greus com el que ens ocupa.
Per altra banda, el que si reclamem a l'actual equip de govern, és que
ens expliquin en quina situació queda el centre comercial de l'antiga
plaça de braus, donada la copropietat de l’Ajuntament amb l’empresa
implicada en el cas i la situació en que quedaran els arrendataris dels
locals que actualment estan desenvolupant la seva activitat, amb una
gran quantitat de llocs de treball en perill i, sobre tot, els serveis,
manteniment i consums que a dia d’avui es pagaven conjuntament
per part dels copropietaris del complex –que és l’Ajuntament- i
l’empresa vinculada DDC.
Igualment creiem que es d'interès general la situació en la que
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quedarà l'actual obra que s’està realitzant a l’antiga ubicació de l’hotel
Blanca Aurora, ja que l’obra ha estat paralitzada i al ben mig del
poble, entenem que no pot quedar una infraestructura d’aquesta
manera, especialment per estar en un indret voltat d’hotels amb la
mala imatge que això suposaria.
En el sentit de les explicacions i la documentació que ens han lliurat
per part del gerent de Lloret Turisme sobre les despeses dels viatges
a la fira MITT a Moscou, tot i que les trobem desmesurades, com pot
ser, segons consta a la proforma d’aquesta factura de l’Hotel Golden
Hab Deluxe dels dies 16 al 19/03/2003 per a 4 persones amb un cost
de 3.156 €, segons consta a la factura de l’empresa NT.incomming
S.L. de data 07/03/2010, voldríem que ens justifiquessin la presencia
dels Regidors Sr. Valls, donat que les competències que tenia
delegades en l'anterior legislatura eren d’Urbanisme, i Sr. Codina que
tenia delegades les competències de noves infraestructures.
Nosaltres entenem que donada la presencia en aquesta fira del Sr.
Crespo com Alcalde, el Sr. Carbó com a gerent i el Sr. Roura com a
tècnic, ja estava al nostre parer suficientment representat el nostre
municipi.
Després de que tota la ciutadania malauradament hagi patit la
desinformació del cas que ens ocupa, ja sigui per el secret de sumari
decretat, per les autoritats que porten la investigació del cas, o per
desinformació i que en la mesura del possible tots ens hem pogut
informar per els mitjans de comunicació i no per un comunicat oficial
fet des del consistori, trobem que ha estat una mala gestió de l’equip
de govern d’aquest cas de màxima importància que crec recordar,
mai l’Ajuntament de Lloret ha patit una crisis d’aquesta magnitud, i
que deixa palesa la feblesa del mateix.
Em permetran que fent un símil eclesiàstic, els hi recomani que facin
el que ha fet el Sant Pare, donat que al nostre entendre es troben
vostès en moltes de les situacions que el Pontífexs Benet XVI ha
argumentat per justificar la seva decisió.
Arrel de les seves explicacions que ens facin avui en aquest Plenari,
prendrem les mesures escaients i el que no descartem en aquest
moment és la possibilitat de proposar una moció de censura.”
Intervé el Sr. Bernat, i dóna lectura a la següent intervenció:
“El PSC vol manifestar que les explicacions d’aquest equip de govern
arriben tard, i fan evident una inoperància i falta de transparència
repetida i demostrada al llarg de tota la legislatura.
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Les noticies que aquests dies han acaparat les portades de mitjans de
comunicació d’aquest país, han evidenciat el desgovern que pateix
Lloret de Mar. Una major transparència, claredat i eficàcia
comunicativa d’aquest govern ens hagués estalviat molts mal de
caps.
El dia 30 de gener i després del degoteig d’informacions que posaven
en el punt de mira Lloret de Mar i algun dels regidors aquí
representats, el grup municipal socialista va presentar una instancia
en la que es demanaven diferents convenis, projectes i estat de
pagament sobre la Plaça de braus, el Blanca Aurora, les obres del
camp de futbol. Però vostès van esperar fins ahir, per donar-nos la
informació. Era necessari arribar fins a aquest ple extraordinari?.
Nosaltres creiem que no.
Aquesta informació ens va ser entregada tot just ahir, després de
més de dues setmanes. Al igual que les despeses de Lloret Turisme
en els viatges a Rússia o el cessament de les responsabilitats del
regidor Josep valls. Arriben massa tard, Sr. Alcalde, vostè està posant
els interessos de Convergència per davant dels interessos de Lloret
de Mar.
Ara fa 2 anys el grup municipal socialista els va oferir un govern
estable, si apartava dos regidors del seu actual equip i vostè ens va
dir que no. Ho varem demanar, perquè creiem que hagués estat
positiu per Lloret una regeneració política i que haguéssim donat per
tancada una època, la dels grans horitzons del Sr. Crespo, una època
caracteritzada per la prepotència i la opacitat. Què diferents haurien
estat aquests dos anys!.
El resultat de la seva negativa davant un govern estable ens porta
avui a afirmar que hem perdut una legislatura. Avui estem pitjor que
fa dos anys, amb més inestabilitat política, amb un govern parat i
amb una imatge pública de Lloret que no ens fa justícia.
Nosaltres com a partit hem exercit la nostra part de responsabilitat,
vostès no. Gràcies al esforç del PSC i d’altres forces, hem pogut tirar
endavant les taxes, pressupostos, perquè entenem que un
ajuntament no pot quedar parat, buscant equilibris i consensos que
de principi semblaven difícils, per no dir impossibles. Mirant que barris
i escoles obtinguessin millores i no fossin unes víctimes més de la
confrontació de dues forces. Una caracteritzada per la falta de
transparència i inoperància, i l’altre, el partit de la crispació.
Fins i tot, en un intent de salvar aquesta legislatura, els varem
proposar un govern de concentració, millor dit, un govern
d’emergència, i la seva resposta ha estat negativa. Plantejàvem un
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govern de concentració, perquè en uns moments tan difícils com els
actuals, la ciutadania ens reclama que aparquem les nostres
diferències i tirem endavant els propers dos anys, en un intent de
salvar la legislatura. Necessitem una classe política proactiva i amb
actitud constructiva.
No ha estat possible, prefereixen la crispació, la confrontació, hi ha
alguns partits polítics que voldrien veure caure Lloret, per després
aixecar-lo. Ens dóna la impressió que hi ha persones que en aquest
consistori que no tenen cap interès per Lloret de Mar, que l’únic que
busquen és una confrontació, i això no és d’una única formació.
Sr. Alcalde, avui no resoldrem els problemes, amb les mateixes
actituds que van ser creats.
Per això el Partit dels Socialistes els demanem:
1. Que parin certes actituds personals, si no correm el risc de
veure’ns marginats per la societat. La mateixa que ens exigeix
més transparència i una actitud proactiva.
2. Que parin certes actituds poc democràtiques que ens impedeixen
arribar a acords de govern perquè fan impossible la negociació
entre certes formacions. Portem mitja legislatura perduda entre la
inoperància d’un equip de govern, que perd energies en lluites
internes i la crispació instal·lada com a única forma de
comunicació (i avui n’és un bon exemple).
3. Sr. Alcalde, li repeteixo avui no resoldrem els problemes, amb la
mateixa actitud que van ser creats. La població a la que exigim
sacrificis, per que estan patint una crisis que ells no han creat,
retallades, etc., exigeix als seus representants dedicació i actitud
constructiva. La ciutadania no ens ha triat per sentir com ens
barallem en aquest hemicicle. N’està farta. I nosaltres també. Els
ciutadans ens han triat per treballar per Lloret.
4. Nosaltres demanem que pel be de tots, el cas s’aclareixi com més
aviat millor. No estem aquí per jutjar el Sr. Valls, ni per llançar
acusacions gratuïtes. Estem aquí perquè tenim un projecte per
Lloret de Mar. I ens fa mal, com a molts d’aquesta sala, que
s’associï la imatge de Lloret de Mar, al turisme de borratxera o a
la màfia Russa. Una destinació madura com la nostra de la que
depenen tantes famílies, i una imatge i un nom per la que han
treballat els nostres antecessors i continua treballant el sector
econòmic de la vila, no es mereixen les insinuacions que llegim en
els mitjans de comunicació. Demanem que la justícia actuï amb
celeritat i que els implicats es mantinguin al marge de la
institució.
Nosaltres no jutgem la decisió del Sr. Valls de continuar assegut en
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aquest hemicicle, la respectem, perquè davant de tot preval la
presumpció d’innocència, però el que sí li dic és que qualsevol dels 3
regidors socialistes, haguéssim tornat l’acta i ens haguéssim apartat
de la institució fins que es resolgués el cas per tal de no perjudicar
més la imatge de Lloret.
Perquè aquí l’únic que perd és Lloret de Mar, i això no ens ho podem
permetre. Per que mentre nosaltres aquí ens barallem en aquesta
sala de plens, on queda Lloret de Mar?. Tenim la temporada turística
a tocar. Com es presenta?. Sent crucial per tothom amb l’època que
vivim. Vindrà l’Audiència Nacional a resoldre’ns la temporada? No,
no? Doncs prou. Cal que aquest consistori es posi a treballar.
Finalment el grup municipal Socialista, i per recuperar la confiança en
els polítics, entrarà en el proper plenari una moció a favor de la
transparència en aquest ajuntament en la que demanarem:
- Habilitar un lloc a la pàgina web de l’Ajuntament per tal de publicar
la relació de béns, interessos i activitats de cadascun dels regidors
d’aquest Ajuntament. Així com les retribucions i indemnitzacions
que reben del consistori, tant els regidors com els partits polítics.
- I també a fer pública anualment la declaració de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques, i de l’Impost de Patrimoni en cas
que s’estigui obligat a fer la declaració corresponent.
Espero que tots els aquí representats es sumin a la proposta
constructiva per Lloret, per recuperar la confiança dels nostres
ciutadans. Proposem un govern d’unitat, superar les postures i els
protagonismes personals.
Prou de inoperància i opacitat, prou de crispació. Posem-nos a
treballar, per tirar endavant, però amb una advertència Sr. Alcalde:
si no hi ha canvis no ens tindrà al costat.”
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Alcalde manifestant que ha escoltat
moltes coses, però que es vol quedar amb l’últim que s’ha dit en relació a
les declaracions de la Renda i de Patrimoni, li sembla una molt bona
proposta i s’hi suma.
Vol fer una reflexió quan abans el Sr. Fuertes parlava que en el Brasil es
prohibia que els imputats es presentessin a unes eleccions.
Tots aquests dies que es parla a nivell del Parlament de Catalunya, a nivell
de polítics en general, de quines mesures es podrien prendre perquè les
coses anessin canviant cara al futur, considera que aquesta seria una bona
mesura. Que totes aquelles persones que estiguessin imputades –i ho dic
amb la tranquil.litat que en aquest moment tenim el company regidor Sr.

14

Valls en aquesta situació- que no es poguessin presentar a les eleccions de
qualsevol tipus. Seria un pas important per començar a avançar en aquesta
transparència.
El Sr. Fuertes ha parlat de molts temes, però vol fer constar que a ell mai
ningú li ha pagat un viatge a Moscou. El Sr. Fuertes també forma part de la
Direcció Operativa de Lloret Turisme i pot demanar tot el que vulgui, a part
que ja té tota la informació que s’ha passat a tothom. Tot i això, pot
demanar tot el que vulgui i ho podrà comprovar.
Ell no té rés a amagar, però entén que insinuar un fet és una mentida, però
afirmar un fet és una difamació. Si considera que ell com alcalde ha fet
alguna cosa malament, té plena llibertat per anar als tribunals, exposar-ho i
que li prenguin declaració. En aquest sentit està molt tranquil.
Quan es parla de les fires de turisme sembla que s’hi vagi a passejar i de
visita, però la realitat és que s’hi va a treballar, i a treballar molt. Cal tenir
molt en compte el mercat rus, sobretot en aquests dos últims anys, que ha
estat un mercat molt important per a Lloret de Mar. Ve una destinació de
turisme familiar, parelles joves amb criatures que tenen unes estades més
llargues, que deixen uns grans beneficis a Lloret com a població
(restauració, hostaleria i comerç).
Com ha dit el Sr. Bernat, estem a les portes de Setmana Santa i vol fer
especial incís que avui estan explicant tot el que ha passat, que ha estat
molt dolorós, com ha dit el Sr. Orobitg o el Sr. Rodríguez.
Només dir que la Guàrdia Civil va venir a l’Ajuntament a buscar informació
però no pot dir res més perquè està sota secret de sumari. El jutge ja té
tota la informació i creu plenament amb la justícia perquè ho resolgui com
cal.
S’ha parlat de molta informació, de danys col·laterals, de factures irregulars,
i també de beneficiar a l’empresa DDC amb aquella bonificació, però en
aquest cas les ordenances fiscals ho preveien.
Evidentment, hi ha dues qüestions que són totalment clares: una és la
discussió política, en que podien estar d’acord o no amb aquella bonificació;
i l’altra és la legalitat d’aquella bonificació.
Potser per arranjar el casc antic de Lloret, perquè a la zona comercial les
botigues estan arreglades però situades sota edificis que alguns d’ells es
troben força malmesos, ens podríem plantejar d’oferir aquestes
bonificacions als ciutadans i així facilitar que hi facin obres.
Pel que fa a les obres de la plaça de braus, és un tema prou important que li
agradaria deixar molt clar. Quan es va aprovar el POUM de l’any 2006, si els
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propietaris de la plaça de braus no feien res en un període determinat (no
recorda si eren 2 anys) l’Ajuntament hagués hagut de pagar una
expropiació de 3.720.000 €. Afortunadament, el propietari de la plaça de
braus en aquell moment, va tirar les obres endavant, que després es va
subrogar amb una altra empresa, en DDC.
D’aquesta obra Lloret s’ha beneficiat en: treure una plaça de braus ruïnosa
d’aquell indret; obtenir un aparcament de 400 places que és patrimoni de
Lloret i dels lloretencs; 100 de les places estan cedides en concessió al
Mercadona amb un benefici per Lloret de 1.650.000 €; un equipament de
1.700 m2 per a Lloret; i en l’últim projecte de pressupost, amb el PSC es va
parlar de poder instal.lar-hi les dependències d’urbanisme per no haver de
pagar el lloguer actual; la urbanització d’una plaça de més de 3.000 m2; la
urbanització complerta del carrer existent entre el c/ Mestres i l’Avinguda
Vila de Blanes; i un dret de vol de més de més de 7.000 m2, que
malauradament la crisi econòmica no es pot fer, però queda com un
patrimoni.
Ho ha volgut recordar perquè a vegades es jutgen dels coses en el moment
actual. També vol parlar d’altres alcaldes. Va haver un alcalde del PSC que
va comprar uns terrenys a Can Saragossa i en aquell moment no es va
poder fer res, però amb el temps s’ha pogut fer un teatre perquè
l’Ajuntament va fer la inversió. Hi ha hagut un altre alcalde que va fer la
inversió de comprar els terrenys al costat del Turó de Can Buc per poder fer
una residència per la gent gran, i en aquests diners no es pot fer perquè no
es disposen dels diners, però el dia que es pugui fer ja és un patrimoni de
Lloret. Els polítics avui hi són i demà no, però tot aquest patrimoni quedarà
per Lloret.
Per tant, si tot el que s’ha fet a la plaça de braus no és un benefici per
Lloret, que baixi Déu i que ho vegi. Ell no ho entén de cap més manera.
Es dirigeix al Sr. Martínez, dient que el que li preocupa ho va manifestar fa
dies. Hi ha dos equipaments, un gestionat per aquesta empresa a través
d’una comunitat de propietaris, on el 51% el té DDC i el 49% restant és de
l’Ajuntament. Aquest edifici ha de continuar funcionant. S’hi ha creat uns
negocis i uns llocs de treball que han de continuar.
Des del punt de vista dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament ja s’han posat en
contacte –fins i tot- amb qui porta la promoció d’aquest centre, de la
comunitat de béns, perquè hi ha molts llogaters que les despeses de la
comunitat de propietaris ja no les pagava DDC sinó el propi llogater. Potser
això ens facilita les coses perquè aquell indret no quedi malmès ni
abandonat.
En relació a l’edifici del Blanca Aurora, el divendres passat el constructor va
entrar un escrit dient que cautelarment deixava parades les obres. Li
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preocupa molt perquè hi ha persones que han fet una paga i senyal
important per la compra d’un aparcament. Suposa que en el transcurs de
tot el que vagi passar i a mesura que avanci el judici i tot plegat, el jutge
haurà de presentar un administrador processal perquè es pugui administrar
tot l’equipament.
S’han posat en contacte, també, amb l’advocat de l’empresa, per veure si
mentre el Sr. Pretrov no es pugui fer càrrec de tot, que hi hagués un altre
representant de l’empresa que ho pogués fer.
Respecte a les despeses de l’hotel Golden Ring, sempre gairebé tota la
delegació de turisme de Catalunya –no de Lloret- tant consellers,
empresaris, touroperadors, agents de viatges, etc., sempre han anat a
aquest hotel perquè s’han fet els trànsferts aeroport-hotel, hotel-fira, i
sempre s’ha fet d’aquesta manera.
No hi ha dubte que és un hotel bo, però de ben segur que hi ha molts altres
hotels més bons i més cars a Moscou per anar.
En aquesta primera intervenció ha volgut ser prudent. Quant al Sr. Enric
Martínez, que ha apuntat la possibilitat d’una moció de censura, dir-li que ell
continuarà treballant amb totes les seves forces per Lloret, però en estar en
minoria, el seu càrrec està a disposició de tots els ciutadans de Lloret.
Si li permeten la llibertat de continuar confiant ell, continuarà treballant per
tothom; en cas contrari, assumirà el rol i el paper que la democràcia, en el
seu estat més pur de dret, els ha donat i ho pensa fer així.
En segona intervenció, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que en cap cas
(adreçant-se al Sr. Alcalde i al Sr. Orobitg) no posen en dubte la feina que
es fa en aquestes fires, el que posen en dubte és qui les va pagar perquè –
com ja ha dit fa una estona- no només ell diu que varen fer això, sinó que
ho diu el Sr. Pedrov que és qui teòricament va fer aquests pagaments
perquè anessin a aquestes fires.
Però no només ho diu el Sr. Petrov, sinó que a més hi ha la declaració d’un
testimoni d’una agència de viatges amb les inicials N.I. que ha manifestat
haver venut al Sr. Petrov, cobrats en efectiu i sense factura, viatges de luxe
pel Sr. Crespo, la seva família i vàries persones. I entre aquests noms surt
el Sr. Codina.
El Sr. Alcalde els hi ha dit que demanin la informació, i mostra la instància
on han demanat la informació i que la certifiquin. I el que l’Ajuntament
aporta com a justificació són documents de “pantallassos” de la pàgina web
que hi figura la reserva d’un vol i avui mateix els hi ha portat un altre llistat.
El Sr. Maurici Carbó no els presenta cap certificat, sinó un llistat que no està
detallat amb la comprovació de les factures, és un llibre major fet amb un
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Excel que no està ni signat.
A dia d’avui, no tenen cap prova que demostri que el Sr. Petrov està
mentint, encara queda per justificar el que l’equip de govern està dient.
No només vol parlar d’això, sinó que l’equip de govern no ha col.laborat en
donar la informació demanada i segons sembla –pel que tenen entèstampoc en la informació que va demanar en el seu moment la Guàrdia Civil
quan varen entrar en aquest Ajuntament.
Es parla dels beneficis aconseguits amb les obres de la plaça de braus.
S’han aconseguit 400 places d’aparcament que estan buides i que costen
150.000 € en pèrdues a aquest Ajuntament. També s’ha aconseguit unes
botigues tancades, vestuaris per al Club de Futbol –això si-, mentre s’està
pagant 86.000 € cada any per unes oficines d’urbanisme que podrien anar
ubicades en aquest edifici en els 1.700 m2 que vostè deia. Però prefereixen
gastar 86.000 € anuals en llogar unes oficines per tenir uns vestuaris de
futbol de luxe.
Els ciutadans estan tips de com s’ofeguen amb sancions dies passen 10
minuts de l’hora per tancar els seus locals, d’increments en sancions.
L’equip de govern ha incrementat en 1.500.000 €, que és la previsió
d’ingressos que tenen en multes, mentre que altres –com paguen- no tenen
cap sanció.
I això no ho diu ell, sinó que ho diuen els representants d’aquestes
empreses que pagaven per tenir beneficis.
Tot en aquest Ajuntament fa tuf de mala olor, totes les concessions i
adjudicacions que es fan es fan en caràcter d’urgència, es donen 15 dies
perquè tothom presenti les pliques. En els 2 anys que portem tot es fa
d’urgència, perquè així la gent no es pugui presentar, i els que volen que es
presentin ja disposen de la informació per avançat.
Per aquest motiu, a la vista que no han justificat ni les factures, ni el fet que
el Sr. Valls estigui aquí mantenint la cadira, el grup Millor –tal i com ha dit
també el Sr. Enric Martínez- proposen públicament en aquest acte una
moció de censura, juntament amb el PPC, però necessiten el suport del PSC
per sumar els 11 peticionaris.
Per tant, li demana al Sr. Bernat que després de les converses mantingudes
es posicionin ara, en aquest moment, i diguin si donen suport a aquesta
moció de censura o si volen seguir essent còmplices, com aquests darrers
anys ho han estat fent, amb aquest equip de govern a canvi de favors
personals que els hi ha ofert.
En aquest moment intervé el Sr. Alcalde dient al Sr. Fuertes que hi ha molta
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gent que des de casa està escoltant el Ple per la ràdio, i en benefici de tots
demana que respectin el silenci a la sala.
Continua el Sr. Fuertes dient que el Millor va proposar un govern d’unitat
amb només les actuals formacions de l’oposició i PSC va dir que no, que
volien un govern d’unitat amb CIU al davant i que seguissin governant els
imputats per delictes de prevaricació i suborn per tirar el poble endavant.
Si el PSC vol aquest govern d’unitat amb CIU no els necessiten a ells. Diuen
que el poble està aturat, que el Millor és la crispació. El Sr. Bernat utilitza
els 30 segons que té en cada intervenció en aquest Plenari per dir que no
estan d’acord amb CIU però ho aproven. El PSC amb CIU tenen la majoria, i
si aquest poble està aturat és a causa del tripartit que hi ha actualment
encobert amb el partit dels socialistes.
Pren la paraula el Sr. Orobitg contestant breument la intervenció del Sr.
Fuertes en referència a la informació del Gerent de Lloret Futur. A ell li
consta un correu electrònic que literalment diu: “Benvolguts. A petició de
l'alcalde i president de LLORET FUTUR S.A, i per a que tots els grups
disposin de la mateixa informació que ha estat sol.licitada pel portaveu del
grup del MILLOR en data 14/02/2013, els fem arribar la relació d'apunts
comptables relatius a les fires de Moscú, anys 2009-12. En la meva condició
de gerent de la societat LLORET FUTUR S.A corroboro que els esmentats
apunts es corresponen als justificants de pagaments, càrrecs en targeta de
crèdit, i ordres de transferència realitzats per LLORET FUTUR S.A, essent
aquests tots els pagaments efectuats per LLORET FUTUR. SA. Trobaran una
còpia signada d’aquest escrit, així com de la documentació, ....”
Entén que el Sr. Fuertes té raó quan diu que no és una certificació formal,
però considera que és un acte de fe prou important. En un assumpte
d’aquesta transcendència, amb la importància que té i essent senzill de
comprovar i constatar, el fet per una persona es manifesti en aquests temes
és prou evident.
Com que en aquest debat s’està entrant en un terreny que fora del guió que
hi havia per aquest Ple, no fa més declaracions.
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez dient, en primer lloc, que s’ha citat
tres vegades la classe política, però ell vol remarcar que no pertany a la
classe política que ells pensen. Ell està aquí provisionalment i dins de 1, 2 o
3 anys plegarà per dedicar-se a altres coses. No es perpetuarà en el càrrec,
tal i com ho ha demostrat la seva formació a nivell de Catalunya i
d’Espanya.
En segon lloc, dir al PSC que les mocions sobre transparència el seu grup en
donarà suport. Però no és normal que des del 2006 han presentat al
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, 6 mesures en contra la
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corrupció, i les ha votat en contra PSC, PP i CIU. Sis mesures en sis anys.
Potser algú no vol moure rés o fer que moguin alguna cosa perquè no es
canviï res. En aquest joc no ens hi trobaran. Ja li avança que milloraran la
moció que presentaran.
I en tercer lloc, dir al Sr. Alcalde que ha parlat de l’expropiació de més de
3’5 milions d’euros, i aquest mateix raonament no es va fer quan es va
expropiar el pàrquing de Can Pujadas. Se li donava una quantitat
determinada molt baixa i va ser un tribunal qui els va obligar a apujar
aquesta quantitat. Voldria saber quan es va pagar al final pels terrenys de
Can Pujadas.
I la màxima és que l’equip de govern ha fet un mal conveni amb DDC.
L’Ajuntament s’ha gastat uns euros molt alegrement en la confecció d’un pla
–el POEC- que deia una cosa molt clara: en el centre de Lloret de Mar no
fan falta places d’aparcament. Doncs es signa un conveni i ja es disposa de
400 places d’aparcament. Però no sols això, ja que quan es va aprovar la
bonificació del 50% el Sr. Codina era l’alcalde en aquell Ple.
Vol recordar una cosa que el Sr. Codina va dir, que possiblement –com que
el POUM estava aprovat recentment- en un futur no molt llunyà també hi
haurien altres qüestions similars a aquesta. Voldria saber quantes
bonificacions han passat en la història de Lloret de Mar d’empreses
constructores. Doncs només hi ha hagut la de DDC.
Des del punt de vista d’ICV-EUIA troben el conveni dolent, i així ho varen
fer públic i ho varen expressar al carrer. I ho era perquè no sols es dotava a
Lloret de 400 places d’aparcament on no en feia falta ni una per
l’Ajuntament de Lloret de Mar, però es desprenien d’un terreny en un barri
en plena expansió, com és el Rieral, on no hi ha res més. Es tractava d’una
parcel.la molt important que es podia dotar d’equipaments a Lloret de Mar.
Aquest és el conveni que es va signar.
L’aprovació que es va fer del canvi d’usos, és com fer un vestit a mida per a
l’empresa DDC. I s’ha forçat la legalitat per aconseguir-ho. I els felicita
perquè políticament en aquell moment varen guanyar. Però després la
història posa a cadascú al seu lloc.
Però tampoc és normal escoltar frases com que no s’assabentaven de res. I
és veritat, no sabien que hi havia viatges a Moscou, com ha reconegut
l’exalcalde de Lloret de Mar. I no està parlant del judici o del secret de
sumari, sinó que ell mateix ha reconegut en els turs que va fer pels platós
de televisió.
Des de la moral d’ICV-EUIA, ha caigut en la corrupció. Per això demanen la
dimissió del Sr. Crespo com a Diputat del Parlament de Catalunya, i també

20

demanen al Sr. Valls que deixi l’acta de Regidor, que és una decisió de ell.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que suposa que ells
no tindran aplaudiments perquè no han portat la claca.
Continua, dient al Sr. Bernat que PPC se sumarà a la seva moció de cares al
proper Ple. Per tant, si ho accepta PSC ho presentaran conjuntament.
Per altra banda, dir al Sr. Alcalde que pactes amb el PSC o buscant consens
amb els pressupostos, s’acceptava poder reubicar urbanisme a l’edifici de la
plaça de braus. Aquesta era una esmena que va presentar PPC i que no
varen acceptar, que es trobava dins les 32 rebutjades.
En relació a l’Hotel Golden Ring hi ha 2 tipus d’habitació, la estàndard i la de
luxe. Dóna dades sobre els preus de les habitacions i dies de reserva, i
suposa que les habitacions estàndards eren ocupades pels tècnics de
turisme, i que les de luxe pels polítics. Això no li dóna resposta al que el Sr.
Alcalde li ha contestat en la seva intervenció.
Li contesta al Sr. Rodríguez que quan parla de transparència i de PP, CIU i
PSC, millor que s’apliqui aquesta qüestió a Andalusia on ICV està donant
suport al Partit Socialista amb molta més corrupció de la que hi ha aquí.
Li recorda que en aquest Plenari es parla de Lloret de Mar i no de temes
supramunicipals. El seu grup ha demanat aquest Ple per aclarir la situació
del Cas Clotilde, i no treure draps bruts d’altres casos.
Intervé, seguidament, el Sr. Bernat dient que celebren els pocs acords o les
poques paraules positives que hi ha hagut en aquest Plenari hagin estat per
votar a favor una moció que es portarà en el proper Plenari. Per tant, es
donen per satisfets, perquè tot i que no poden tirar enrere sí que pot ser un
primer pas per tirar endavant, i treballar per Lloret.
Ell no sap quins interessos tenen la resta de partits per està aquí, el seu és
Lloret de Mar. El PSC té un projecte per Lloret. Intentaran complir, discutir i
parlar d’aquest projecte amb la resta, i no els impedirà el fet que hi hagin
persones que no es parlin o confrontacions polítiques que no porten enlloc.
El seu grup treballa per Lloret i així ho han fet des de l’inici de la legislatura,
i ho seguiran fent. Demanen canvis d’actitud per part de l’equip de govern i
també per part de la resta de partits polítics. I també, perquè no, demanar
la col.laboració de tots per tirar Lloret endavant, aquesta imatge que ha
quedat malmesa aquests dies, que consideren que Lloret de Mar no es
mereix.
Per això, li diu al Sr. Fuertes que continuaran fent propostes per Lloret. El
seu grup ha vingut a treballar, amb un projecte clar, i no tenen ganes de
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discutir, i si vol també ho discutiran plegats. Per això, els anima a fer
propostes, com es va fer amb un acord per als pressupostos on hi havia
diners per les escoles, pels barris, per projectes importants, projectes pel
futur que volen construir entre tots, i no volen que es perdi aquesta
oportunitat per treballar per aquest poble.
Estenen la ma a tota la resta de partits polítics, i que aquest acord formi
part d’una continuïtat.
Intervé, tot seguit, el Sr. Alcalde donant la paraula al Sr. Valls, ja els
diferents grups han fet esment a ell, que llegeix la intervenció següent:
“Fa 18 anys que treballo per Lloret de Mar des de l’Ajuntament, i tinc
la consciència tranquil·la.
Vull agrair a la meva mare, als meus tres fills la Cristina, en Josep, en
Ferran, a la Sílvia, a les meves germanes, als meus cunyats i nebots,
amics i amigues molt especials, que han estat, estan i estaran sempre
al meu costat.
També agrair als meus companys de CIU, al Romà, l’Ester, en Jordi,
l’Ignasi, l’Arseni, la Idoia i al meu company d’ERC, Jordi Orobitg, per
al seu suport incondicional.
Vull fer extensiu també aquest agraïment al personal de l’Ajuntament,
i molt especialment al Departament d’Urbanisme, Activitats i Serveis
Generals, per la seva integritat, i perquè m’han recolzat en tot
moment, sabedors ells, com són, que totes les actuacions i els
expedients s’han tramitat sota la més estricta legalitat, com sempre
ha estat en aquest Ajuntament.
I també vull donar les gràcies de tot cor a tots aquells, gent de Lloret
i d’altres llocs, que s’han acostat per donar-me ànims, perquè han
obrat amb respecte al principi de presumpció d’innocència que
m’assisteix.
Els dies 29 de gener de 2013 vaig declarar davant la Guàrdia Civil,
30 de gener vaig declarar davant el Jutge de l’Audiència Nacional i del
Fiscal. Avui no tinc rés més a dir, en tant que hi ha declarat el secret
de sumari.
Una cosa és tenir la raó, una altra és saber-la defensar i el més
important de la raó és que te l’acabin donant.
Estic convençut que el temps i un exercici imparcial de la justícia
faran que la veritat acabi triomfant sobre les ombres i especulacions
malintencionades que s’han projectat sobre la meva persona, i que
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només responen a uns motius i a un assetjament personal que tots
vostès coneixen.
Sr. Alcalde, senyores i senyors, fa 18 anys que treballo per
l’Ajuntament i tinc la consciència tranquil.la.”
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient que ja que tothom s’afegeix a la
moció del PSC, el grup del Millor també s’hi suma, però amb l’afegitó que
també es declarin els comptes que cadascú tingui a Andorra, a les
Seychelles, als paradisos fiscals. Que també si afegissin les empreses
patrimonials i fins i tot les propietats de familiars propers a ells. Si hi
afegeixen aquestes puntualitzacions el Millor també recolzarà aquesta
moció.
Entén que el PSC no recolza la moció de censura, perquè no han fet cap
comentari. Per tant, hauran d’aguantar 2 anys més amb aquest equip de
govern i amb el PSC donant-los suport a canvi de favors personals, com
adjudicació de mitjans de comunicació, o utilitzar les dependències
municipals per fer publicitat personal dels seus negocis.
Ha anunciat avui que farien públiques més irregularitats als mitjans de
comunicació i als ciutadans. Demana al Sr. Alcalde que li deixi acabar
aquesta intervenció tot i que es passi del temps, perquè considera
important que la ciutadania se n’assabenti.
El Sr. Alcalde ha dit que el constructor del Blanca Aurora ha demanat aturar
les obres, i això és fals, ja que les obres les ha aturat l’Ajuntament. El
perquè és que la Guàrdia Civil l’últim dia que va venir va trobar un altre
tracte de favor de l’equip de govern amb l’empresa DDC. Quan aquesta
empresa va comprar l’antic hotel Blanca Aurora i varen enderrocar-lo per fer
un aparcament, l’equip de govern va perdonar una garantia de 197.205 €
més a l’empresa del Sr. Petrov.
Aquest equip de govern ha donat una llicència d’obres a DDC per les obres
on hi havia l’hotel Blanca Aurora sense tenir l’aval de 200.000 € i ja s’ha
construït tota l’estructura. S’acaba de donar un altre tracte de favor a
l’empresa del Sr. Petrov. Es tracta del moviment de terres, que s’ha
realitzat sense la garantia. Aquest ajuntament porta 18 anys patint aquest
tipus de gestió.
Segons tenen entès per informacions municipals, la guàrdia civil va entrar
en aquest ajuntament a demanar precisament aquesta informació, i així
s’ha certificat, que no es va cobrar aquesta garantia.
Aquestes són les irregularitats que hi ha. Evidentment que es pot fer la
bonificació del 50% de l’impost, però també cal dir que és el primer que es
fa en tota la història de Lloret.
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Estan manegant aquest Ajuntament com si es tractés d’un “cortijo d’amics”.
Tota la gent que ho nega hauria d’estar dins l’ajuntament per veure-ho i
comprovarien que no estan equivocats.
Com ja ha dit, l’obra està parada perquè no tenen aquesta garantia. I no cal
que es busqui perquè l’ajuntament ha fet un certificat en el que diu que
aquesta garantia no s’ha pagat. En canvi, la resta de constructors estan
obligats a fer-la.
Aquest és el tercer tracte de favor que fa l’ajuntament a DDC a canvi,
potser, de viatges en helicòpter. Potser el Sr. Crespo amb aquests viatges ja
veien que eren solvents i per això se’ls va perdonar la garantia.
Aquests 3 tractes de favor són la requalificació de la plaça de braus, la
bonificació i perdonar 197.205 € per moviment de terres i per la llicència
mediambiental que no han fet. Aquestes són les tres irregularitats.
És falç quan el Sr. Alcalde ha dit que han demanat parar les obres del
Blanca Aurora, ja que les obres les ha parat l’Ajuntament perquè no tenen
llicència. I en cas contrari el convida que mostri aquest aval. Així mateix, li
demana que plegui de l’Ajuntament.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que tot està sota secret de
sumari, però que el Sr. Fuertes té molta informació, i la que no sap se la
inventa. El dilluns a primera hora li farà arribar una còpia de la instància que
presenta el constructor demanant parar les obres.
Li demana al Sr. Jordi Martínez que el dilluns informi al Sr. Fuertes de la
situació que es troben els avals de totes les obres de Lloret. Però no vol
entrar en el seu joc.
Quan el Sr. Valls li va demanar la renúncia de tots els seus càrrecs, el Sr.
Bernat deia que anava tard, però ell considera que no són decisions que un
alcalde hagi de prendre en calent sinó meditadament. S’ho varen parlar i el
Sr. Valls va dir que era el millor per poder-se defensar i que no tenia
absolutament res a amagar. Entén que té una personalitat i un caràcter que
crea animadversions i amistats, perquè no deixa indiferent, és com és, i se’l
creu.
El que no es pot fer de cap de les maneres és convertir aquesta sala en un
jutjat, aquí no es pot jutjar a ningú.
El Sr. Valls podria dimitir, ell no el pot cessar ja que l’acta de regidor és
seva, bona nota se’n té en aquest Ajuntament amb el que està passant amb
les actes dels regidors.
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Vol transmetre a tothom una reflexió. Al final tot aquest tema passarà al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i si al Sr. Valls d’aquí 4 mesos li
treuen els càrrecs, qui li restitueix tot el que li han agafat. Entén que amb el
que menys pensa el Sr. Valls en aquests moments és amb el càrrec polític.
La detenció que es va fer a casa seva davant la seva família, si resulta que
no és culpable, ningú li restituirà tot això.
Per tant, demana el màxim respecte en aquesta sala. Per això vol continuar
amb la confiança de la presumpció d’innocència del Sr. Valls i espera, pel bé
de Lloret, que es resolgui tot molt aviat.
Contesta al Sr. Rodríguez en relació al tema de la bonificació, dient-li que
quan un equip de govern té majoria absoluta i pren una decisió que és legal,
tot i que sigui discutible políticament, la resta de grups de l’oposició tenen
l’opció d’anar al contenciós i reclamar, i el jutge ja dirà si aquell govern ha
actuat bé o no. I això ningú ho va fer.
Vol agrair també, com ha dit el Sr. Valls, a tots els funcionaris i tècnics de la
casa que han passat unes setmanes malament. Hi ha molta feina
enrederida, ja que Lloret és un poble molt actiu, i s’han perdut moltes hores
amb tot aquest tema.
En relació al que ha comentat el Sr. Fuertes sobre la informació demanada
per la guàrdia civil, cal dir que ha tingut un tracte exquisit dintre d’aquesta
casa, i li varen agrair personalment totes les facilitats que se’ls hi varen
donar. Això és màxima transparència.
Tenim un cap de setmana per reflexionar tots plegats. Dilluns torna a
començar un nou dia per a Lloret i cal posar-se a treballar, ja que arriba la
temporada turística. La relació de les famílies i de les empreses és
complicada.
El que s’ha de fer és deixar de discutir, i es posa a disposició de tots els
grups polítics pel que calgui. Per ell és més important l’honor, la
responsabilitat, la credibilitat, que no el càrrec d’una alcaldia. Per tant,
espera continuar treballant dilluns en totes les seves forces per a Lloret.
Finalitza dient que agraeix a tot el públic el comportament que ha tingut a la
sala, que ha permès que des de casa s’escoltés per la ràdio sense
interrupcions.

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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