ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 08/13
Dia: 21 d’octubre de 2013
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 23:15 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 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 J. Garcia i Jiménez, secretari general
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (02/08/2013).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 2
d’agost de 2013 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA AGOST 2013
-

Dia 3 d’agost: Assistència delegada a la inauguració de l’exposició
d’aquarel·les i dibuixos del Sr. Marc Roca-Cusachs, a la capella dels
Sants Metges.

-

Dia 6 d’agost: Assistència a la reunió de Direcció Operativa,
juntament amb els altres membres, a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 13 d’agost: Assistència a la reunió de Direcció Operativa
Extraordinària, juntament amb els altres membres, a la seu de Lloret
Turisme.

-

Dia 17 d’agost:
Assistència a les festes del Barri del Molí,
juntament amb altres regidors de la corporació.

-

Dia 23 d’agost: Reunió amb el Vice Cònsol de Rússia a Espanya i
assistència a la inauguració de l’exposició fotogràfica de la Dinastia
Romanov, a l’hotel Guitart Monterrey.

-

Dia 28 d’agost: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la inauguració de l’exposició de puntaries a la Casa de
la Cultura.

DESPATX D’ALCALDIA SETEMBRE 2013
-

Dia 6 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors de
la corporació, a la inauguració de la fira Internacional de les
Puntaires, a la casa de la Cultura, i al posterior sopar de gala ofert
per l’associació de Puntaires de Lloret de Mar.

-

Dia 7 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Jordi
Martínez, a la presentació del nou material i vehicles de l’ADF, a la
plaça de la Vila.

-

Dia 8 de setembre: Assistència a la missa de l’Ermita de les
Alegries, sardanes i bateig.

-

Dia 10 de setembre: Participació al programa de Nova Ràdio Lloret,
Parli amb l’Alcalde.

-

Dia 10 de setembre:
Participació a la marxa de les torxes,
organitzada per Òmnium Cultural.
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-

Dia 11 de setembre: Participació en els actes organitzats en motiu
de la Diada Nacional de Catalunya, juntament amb els altres regidors
de la corporació.

-

Dia 12 de setembre: Assistència, juntament amb altres membres, a
la reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme.

-

Dia 13 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
Turisme, Sr. Jordi Orobitg, a la presentació del Ral·li a Girona.

-

Dia 13 de setembre: Assistència a l’edició del Lloret Nigth Shoping.

-

Dia 23 de setembre: Atenció a diferents mitjans de comunicació per
parlar sobre la prolongació de la C-32.

-

Dia 26 de setembre: Assistència a l’ofici en Honor al Sants Patrons,
Sant Cosme i Sant Damià, a l’hospital socio sanitari de Lloret de Mar.

-

Dia 27 de setembre: Assistència a la signatura amb l’Ajuntament de
Blanes, del conveni entre els teatres de Blanes i Lloret de Mar, per la
programació conjunta.

-

Dia 27 de setembre: Assistència al lliurament de premis del concurs
internacional de cinema, organitzat per la Casa Rússia a Lloret de
Mar.

-

Dia 28 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al
festival de la Casa de Cúllar, celebrat al Teatre de Lloret.

-

Dia 29 de setembre: Participació a la marxa de les platges,
organitzades per l’associació Xino-Xano de Lloret de Mar.

-

Dia 29 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
seguretat ciutadana, als actes organitzats en motiu de la diada del
patró de la Policia Local.

-

Dia 29 de setembre: Assistència, juntament amb la regidora
d’Esports, Sra. Ester Olivé, a la 40a edició de la Festa de l’Esport
Lloretenc.

-

Dia 30 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
Turisme, Sr. Jordi Orobitg, al Dia Mundial del Turisme, organitzat per
la federació d’hostaleria de les comarques Gironines, al Castell de
Biart, Masarac.

DESPATX D’ALCALDIA OCTUBRE 2013
-

Dia 1 d’octubre: Assistència a la presentació del video promocional
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de “Girona una destinació 360...i 5”, a l’Hotel Guitart Monterrey.
-

Dia 1 d’octubre: Assistència a la presentació de les jornades de la
Cuina de l’Art.

-

Dia 6 d’octubre: Assistència a la inauguració de la setmana
internacional d’Esperanto, al Gran Hotel Don Juan.

-

Dia 6 d’octubre: Assistència al dinar del 50è aniversari del Barri de
Pescadors de Lloret de Mar.

-

Dia 8 d’octubre: Assistència al consell d’alcaldes de la comarca de
la Selva, celebrat a Lloret de Mar.

-

Dia 11 d’octubre: Assistència delegada al Sr. Jordi Orobitg, alcalde
accidental, a la sortida del Ral·li Costa Brava històric.

-

Dia 11, 12 i 13 d’octubre: Assistència del regidor del PSC, Sr.
Josep Bernat, en representació de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a la
trobada de los Pueblos de Illora a Granada.

-

Dia 16 d’octubre: Assistència a la celebració del Consell de la
Ràdio, juntament amb el regidors membres del Consell, a la sala
d’actes municipal.

-

Dia 17 d’octubre: Assistència, juntament amb els diferents
representants del cossos i forces de seguretat, amb el Director
General de la Policia, Sr. Manel Prat i el Director dels SSTT d’interior,
Sr. Albert Ballesta, a la Junta Local de Seguretat a la sala d’actes
municipal.

-

Dia 18 d’octubre: Assistència al lliurament de la medalla de la
generalitat a la Sra. Regina Peramiquel, en motiu del seu centenari.

Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que si cap dels grups municipals té
quelcom en contra, i donada la petició dels grups de PSC i ICV-EUIA,
atenent la presència de persones que estan interessades en el punt 13è de
l’Ordre del Dia, si els sembla bé passarem a tractar-lo en aquest moment.
13.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PER LA RECUPERACIÓ
DELS SERVEIS SANITARIS A LA SELVA MARÍTIMA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient
que dóna la benvinguda als presents, entre els que es troben membres del
comitè d’empresa i de la Plataforma contra les retallades de la Sanitat
Pública.
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Aquesta és una moció que surt de la base de les diferents associacions i
plataformes de Lloret i de Blanes. I vol agrair a les gairebé 4.000 persones
que el diumenge 6 d’octubre varen sortir al carrer per reivindicar i exigir
una sanitat de qualitat i en contra de les retallades.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Cortés, dient que recolza el text de la moció. Que la
Corporació s’està burlant dels ciutadans. No està complint amb les seves
obligacions i és continua la retallada dels serveis, derivant molts d’aquests
vers les mútues privades.
No ha presentat encara els números auditats, tal i com se li ha reclamat
insistentment, i s’estan “enfotent” de tothom, i crec que és la nostra
obligació fer-los complir amb els serveis sanitaris que corresponen.
A continuació, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que evidentment faran
costat a la moció, com ja han fet en altres similars aprovades per aquest
Plenari.
En síntesis, és una defensa dels interessos sanitaris de tots nosaltres.
Ha de dir, no obstant, que no està d’acord amb una part de l’exposició de la
moció, en concret quan es diu que la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat és causa de més retallades. Creu que és tot el contrari, que si
s’haguessin aprovat uns nous pressupostos, les retallades serien més grans.
Pensen que és clar que existeix un important dèficit de gestió de la
Corporació. No miren pel bé dels ciutadans, i això es demostra en temes
com la reserva d’espais per mútues i altres mesures semblants. En
definitiva, no és ni ètic ni just que es faci aquesta reserva amb equips
pagats amb diners públics i que haurien d’estar al servei de tothom.
Recorda, no obstant, el poc èxit d’anteriors mocions que tractaven del
mateix, però entén que s’ha de tornar exigir retornar les coses al seu lloc i
que a la Corporació se l’obligui a donar el servei sanitari que té encomanat
a la regió per als nostres ciutadans. Fa incís en que, sobretot, és important
l’obertura de les urgències nocturnes a la nostra població.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez dient que tornen a donar
recolzament a una moció presentada per ICV-EUiA, com no podia ser d’una
altra manera, en el sentit de demanar per enèsima vegada que no es
modifiqui un servei basic com és el sanitari a la nostra zona,i en especial a
l’Hospital Comarcal de La Selva, centre de referència per a les nostres
contrades.
És sens dubte una presa de pèl el que està fent amb nosaltres la Corporació
de Salut del Maresme i La Selva, i com en altres ocasions no vull entrar a
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valorar el que facturen per un ingrés privat. Es pregunta quin destí tenen
aquests diners i qui els factura, pregunta feta ja el dia de la reunió de fa
mes d'un any i que encara esperem sigui contestada per part de la CSMS,
així com el lliurament de l’estat de comptes de la CSMS.
El Sr. Codina ens manifesta la demanda de llibertat de vot al Consell Rector
de la Corporació i que ha de ser sota el seu criteri; doncs bé, recordi vostè
que a qui representa és al consistori lloretenc i a la seva ciutadania, i no als
interessos de la corporació. És a dir, ens representa a tots nosaltres.
Com pot observar, en aquest sentit si en alguna cosa ens posem tots
d’acord per sobre dels partidismes, és en aquesta lluita per mantenir la
qualitat de la sanitat dels nostres conciutadans i, per tant, li exigim a la
Corporació i a vostè com a membre del Consell Rector, més transparència i
informació sobre les decisions que es prenen, en especial aquelles que
afecten al nostre municipi.
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Pascual tot dient que el Sistema
Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada
pel ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat
espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu
desenvolupament en els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió
i lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris
de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i catalana entre les
primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic,
radica en el seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les
Comunitats Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat
resposta de manera satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i
sense la seva implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués
estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi
econòmica, ha recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i
d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la
nostra sanitat publica.
L’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la
pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de
la sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a
l'afirmar que la sanitat espanyola no és sostenible i planteja una reforma
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del sistema de salut que toca elements essencials del model a l’acabar amb
la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho per
un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que
qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos
suficients per adquirir la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i
es converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model
d’assegurament similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta;
abans de l’aprovació de la llei general de sanitat de 1986. Es torna a una
situació similar al sistema insolidari que existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions per les
quals fins ara no s’havia de pagar.
Per primera vegada els pensionistes han de pagar per les medicines que
precisen un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les
persones en actiu paguin també, almenys, un 25% més del que paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no
urgent, ara ha de pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris
amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real Decret
Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment
sense diàleg ni consens.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja
mesures de copagament farmacèutic, és
penalitza als ciutadans de Catalunya pel
sobrecàrrega i discriminació en relació als

es va avançar a implantar noves
el cas de l’euro per recepta, que
sol fet de ser-ho, provocant una
ciutadans de la resta d’Espanya.

El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les
prestacions, sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament
sanitari. Una sanitat pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política
fonamental per a l’equitat i la cohesió.
La ciutadania està farta de les retallades, i nosaltres també, el passat 6
d’octubre així ho varem expressar en una manifestació des de Lloret fins a
Blanes per reclamar en contra el que creiem que és un desmantellament
dels Serveis de l’Hospital Comarcal.
No ens poden retallar la salut. Per tot això seguirem lluitant i reclamant més
serveis de proximitat. Per tant que es doni el servei amb qualitat i a l’abast
de tots. I continuarem lluitant per recuperar les urgències nocturnes a
Lloret de Mar, i el transport sanitari urgent.
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A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que tots estan en contra de les
retallades sanitàries de la Generalitat. No repetirà el que ja ha dit amb
anterioritat els altres grups municipals.
Però si vol referir-se a la Comissió Informativa de la setmana passada, on el
Sr. Alcalde va explicar que no tenia cap obligació de fer el que es deia en el
punt sisè de la moció, és a dir, que no se’l podia obligar a votar en contra
de les retallades. Això demostra que no tots tenim la mateixa idea sobre les
retallades.
Clar que ningú li ha de dir el que ha de votar, però és de lògica que el seu
vot hauria de ser negatiu. Aquestes coses passen perquè les actes de la
Corporació continuen sense ser públiques. Són reunions tancades en que ni
se sap que es vota ni qui vota què. En definitiva, els ciutadans no sabem el
que fan. Per tant, creu que és necessari el que es faci publicitat de les actes
de la Corporació.
L’altre punt que volia destacar és que li fa cert vergonya dir que el local on
estava el CAP de Fenals, el qual com tots saben es va tancar com a CAP,
essent traslladat al Rieral i utilitzant-se com a lloc de rehabilitació de
l’Hospital de Blanes, els terrenys són d’aquest Ajuntament, de tots els
ciutadans, i no ens paguen res.
És a dir, el CAP de Fenals és municipal, però no els cobrem res per la seva
utilització, i forma part del patrimoni dels ciutadans de Lloret. No els
cobrem rés mentre que la Sra. Constant té un sou de més de 100.000 €.
En tot aquest tema, queda clar que la Corporació té poc respecte per la vida
humana. Res més, sols volia posar en evidència aquests dos temes al Sr.
Alcalde.
Contesta el Sr. Alcalde dient que els terrenys on estava ubicat el CAP i ara
s’ubica la rehabilitació, es varen cedir a la Corporació mentre es feia l’obra
del local on havia d’anar-hi de forma definitiva. Però això es fa perquè
aquest tipus d’equipaments beneficia als ciutadans, i el mateix es fa en les
escoles, el Jutjat de Pau i altres equipaments d’interés per tots.
Seguidament, vol donar lectura al document que li ha enviat la Corporació
en relació al contingut de la moció:
En l'apartat introductori:
La causa efecte disminució de recursos (retallada) amb la privatització és
totalment fals. També es totalment fals que hi hagi un objectiu o una
estratègia conjunta entre la Corporació i el Departament per tal de
privatitzar serveis públics en sanitat o ampliar el camp de negoci de les
mútues i operadors privats. Fer aquesta afirmació sense cap tipus de prova
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(que a més no pot existir doncs l’afirmació és falsa) porta a confusió i a
malmetre injustament els esforços per servir a la població que la CSMS fa.
En quan al llistat de mesures cal distingir entre les ja fetes i consolidades,
amb els efectes que han produït i les que es realitzaran en breu. Les
mesures poden tenir efectes positius i negatius, però si es prenen és perquè
es considera que són adequades en funció de criteris de qualitat del servei
assistencial que donem i d’eficiència (clau per a la sostenibilitat de la qualitat
assistencial).
Mesures ja fetes en anys anteriors:
El servei de ginecologia no ha desaparegut. Segueixen realitzant-se
atenció ginecològica en consulta externa, ecografies ginecològiques i altres
proves diagnòstiques. A l'hospital de Blanes, al CAP del Rieral i al CAP de
Blanes. El que s'ha unificat per una raó de volum (de la mateixa manera que
s'anunciava recentment per l'Hospital de Sant Pau i el del Mar de Barcelona)
es l'atenció al part. El pla director d’atenció a la salut sexual i reproductiva
del Departament de Salut (fet i aprovat en l’època de l’últim govern
d'esquerres) diu que els centres amb menys de 1.000 parts tenen dificultats
i poden tenir problemes de qualitat i d'expertesa dels seus professionals.
Exemple de la millora de qualitat és que des de la unificació, el nombre de
cesàries en el territori ha disminuït mes d'un 4%, segons dades del
Departament de Salut.
Reducció del personal de consultes externes. És veritat. Els avanços
tecnològics en sistemes d''informació ha fet que determinat personal auxiliar
que desenvolupava les seves funcions a consultes externes en tasques de
suport, ha variat el seu tipus de feina a la Corporació. Segueix havent
personal auxiliar a consultes externes per aquells casos o tècniques en que
és necessari. No s’ha produït cap acomiadament per aquest motiu.
No cobertura de jubilacions i excedències. De la mateixa manera que
qualsevol administració, la Corporació ha de fer els equilibris entre la
legalitat (no cobertura del 90% de les jubilacions o vacants) i les necessitats
assistencials.
Tancament del CAP Fenals. Com hem explicat repetides vegades s'ha
traslladat tot el personal i tota l'activitat a un centre nou, més modern i
millor adaptat, on el ciutadà pot trobar altres tipus de serveis que pot
precisar. Com és conegut, l'equipament de Fenals ha estat reutilitzat per la
rehabilitació ambulatòria de la zona.
Tancament dels CAPS de Lloret i Tossa a les nits. És veritat, encara
que s'ha tornat a obrir durant els tres mesos d’estiu, ja que es considera que
hi ha més demanda. Per altre part, no hi ha un increment de les urgències
nocturnes a l'hospital de Blanes. Tampoc s'ha detectat un increment de
l'activitat en altres dispositius d’urgències. I això pot indicar que no hi ha
una necessitat real del servei d’urgències i que el pacient pot esperar a
l’obertura del CAP. D’altra banda, el desplegament de l'atenció domiciliaria
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durant les nits que juga el seu paper de cobertura encara que tampoc amb
una pressió assistencial continuada.
El contracte amb les Mediadores culturals va ser rescindit fa tres anys,
sense repercussions en l’atenció a les persones, pal·liat per recursos
alternatius com ara el servei de traducció que posa a disposició
telefònicament “Sanitat Respon.”
En referència a les accions que es duran a terme a partir del dia 28:
Eliminació de vuit habitacions. L'hospital de Blanes no te ni tindrà cap llit
tancat. Hi ha una reconversió de l'activitat que s'hi fa. Amb més espai per
cirurgia ambulatòria (CMA), caldrà utilitzar més llits per a traumatologia que
són els que deixarà cirurgia general. No s'elimina res. S'obvia el fet que s'ha
anunciat l'obertura d'una línia d'hospitalització a domicili que equivaldria a
12 llits.
Desaparició del servei de cirurgia. L’atenció ambulatòria en consulta
d'especialista es manté a l'hospital de Blanes, ampliant l'horari de cobertura.
Es trasllada a Calella l’ingrés quirúrgic i la hospitalització quirúrgica i les
intervencions de cirurgia general. S'obvia el fet de que aquest espai i temps
s’ocuparà amb el trasllat de l'activitat de traumatologia i cirurgia ortopèdica
de tota la zona (alt Maresme i selva Marítima). És a dir, el que hi ha és una
concentració de serveis primant el criteri de qualitat i expertesa en relació al
de proximitat.
A partir de les 20 hores no hi haurà cirurgia a l'hospital. És cert.
Traslladar aquest fet objectiu a que no es podran atendre urgències és fals.
En la major part dels casos, els metges i professionals del servei d'urgència
seguiran orientant, diagnosticant i tractant els pacients que acudeixin al
servei d’urgències de l’hospital. Sols en els casos en que es prevegi una
intervenció urgent o un ingrés quirúrgic, el pacient serà traslladat a Calella,
un cop orientat, diagnosticat i si és el cas estabilitzat per oferir les màximes
garanties.
De la venda de la trentena d'intervencions de pròtesis a la Clínica
Girona. Es una acció del Servei Català de la Salut per tal de donar resposta
a determinats pacients que tenen un temps d'espera molt elevats. Es una
oferta i no una obligació. La Clínica Girona te contracte ordinari amb el
Servei Català de la Salut i per tant és un centre d'utilització publica. A part, i
no té importància conceptual, són 13 intervencions i no 30.
Des de la Corporació de Salut volem fer èmfasi en alguns conceptes en els
que es basa la nostra actuació:
La seguretat en les actuacions en base a l’expertesa dels professionals
depèn, entre altres factors, del volum poblacional (de la quantitat de
pacients als que s’han d’aplicar determinades tècniques). A més pacients a
qui s’ha de practicar, més expertesa, més “manteniment” de les capacitats i
per tant més seguretat i qualitat.
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La proximitat i l’accessibilitat. Mantenir l’accessibilitat dels serveis en el
territori sols pot garantir-se en base a la sostenibilitat d’aquests serveis. Si
el servei no és sostenible no es podrà oferir. La sostenibilitat també es basa
en volums d’activitat i expertesa. Tots els estudis internacionals posen en
dubte la viabilitat d’hospitals de menys de 150 llits, per l’activitat que poden
oferir. Com a Corporació estem reballant per disposar d’un hospital en dos
edificis i 200.000 habitants de referència.
Finalment, l’entorn econòmic en el que ens movem provoca que les
administracions i les entitats públiques hagin de buscar l’eficiència,
disminuint despeses en diferents aspectes. També els Ajuntaments han
hagut de prioritzar, com ara la disminució que fa, durant els dos darrers
períodes, l’Ajuntament de Lloret en l’àmbit del centre sociosanitari hospital
municipal de Lloret.

Continua dient que el seu grup donarà suport a la moció, sempre que el Sr.
Rodríguez s’avingui a retirar el citat punt sisè. A Blanes també s’ha
presentat la mateixa moció, però no es demana que es digui a l’alcalde de
Blanes el que ha de votar.
Torna a intervenir el Sr. Rodríguez dient que sentint el que ha de dir el Sr.
Alcalde, sembla que estem en el “País de las Maravillas”.
Suposa que el document deu ser obra del Sr. Fernández, la mateixa
persona que en al·lusions al company de Blanes, el Sr. Víctor Català, va dir
mentider. Mentiders són els documents de la Corporació, i la Sra. Constant i
el Sr. Fernández. Aquesta gent no trepitja el carrer, sols estan al despatx.
Com es pot dir a una persona que necessita anar a urgències, que ho faci al
dia següent?.
Sr. Alcalde, no retiraré el punt sisè. Això és democràcia i vostè haurà de fer
front a les conseqüències polítiques de no fer-ho. El paper tot ho aguanta i
vostè sembla que fa més cas al seu partit que als ciutadans.
Diners per a una millor sanitat n’hi ha, però es vol deixar la sanitat bona en
mans dels rics. A finals de juny (el dia 26) li va enviar un correu electrònic
al Sr. Alcalde dient-li que el servei de Cirurgia es portava a Calella. La
resposta, això si al poc temps, del Sr. Alcalde va ser que ja ho preguntaria.
Res mes.
Es va dir que urgències de ginecologia i obstetrícia anirien a Calella i així ha
estat, però que neonats aniria a Blanes, de moment no hi és.
Recorda que aquest plenari va aprovar, per unanimitat, una moció que
posava a disposició de la Corporació 106.000 € per obrir urgències en el
CAP de Lloret totes les nits. Varen parlar amb el Sr. Trias, exalcalde de
Blanes per CIU, i ens va dir que no era una qüestió de diners sinó de
reorganització de serveis. I tant que si, es vol deixar als treballadors sense
sanitat. Però nosaltres no estem disposats a consentir-ho.
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De nou, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que creu que és un error del
Sr. Alcalde fer seu un document que realment no ho és. Entén que no es
poden fer raonaments polítics per part del tècnic, com tot sembla que es fa
en aquest document.
Es cert que estem en una situació econòmica precària, i creu que tots
hauríem de ser conscients que hem de racionalitzar. Hi ha diferents models
de gestió, però s’ha de dir quins són aquests.
No sembla que existeixi una voluntat de defensar la sanitat pública, sinó
més bé de crear un servei sanitari privat potent. Aquest escrit sembla
ratificar aquesta voluntat. La impressió general és que la Corporació o no
coneix la realitat o menteix deliberadament. Per tant, creu que correspon
fer una reprovació greu de la gestió de la Corporació de la sanitat en les
nostres comarques.
Intervé, novament, el Sr. Enric Martínez, dient que el que ha fet el Sr.
Alcalde llegint el document de la Corporació, és tant com dir que l’alcalde ho
ha fet propi, donat que és membre d’aquesta.
Li ha de dir al Sr. Rodríguez que si treu el punt 6è de la moció, ells votaria
en contra de la mateixa. Ells volen la moció amb aquest punt.
Respecte al tema econòmic, com ja ha dit abans, la Corporació factura als
estrangers i mútues privades, a la vora de 1.000.000 € anuals, i segons el
comitè d’empresa una part molt petita, uns 70.000, reverteix a la sanitat
pública. Es deriven pacients vers la privada i es cobren comissions.
No dóna crèdit a què el Sr. Alcalde digui que s’abstindrà en aquesta moció,
quan la resta de grups, malgrat les profundes diferències entre ells, votaran
tots a favor. Vostè ha de votar el que el Ple li digui en un tema com aquest.
Fins ara, Sr. Alcalde, l’havia considerat a vostè com una altra víctima de la
Corporació a l’igual que nosaltres, ara em fa pensar que vostè és còmplice.
Pren la paraula, novament, la Sra. Pascual, dient que lamenta que l’alcalde
hagi decidit defensar a la Corporació i no als ciutadans i a la sanitat de
Lloret de Mar.
Seguidament, de nou intervé el Sr. Fuertes, dient que ja li sembla bé que es
cedeixin espais municipals a escoles i jutjats, però no precisament als que
retallen els serveis.
Vostè, Sr. Alcalde, ha llegit un escrit que no és seu, però ha quedat clar que
el defensa. Ha vingut aquí a defensar el que li ha dit el Consell Rector de la
Corporació.
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La Corporació menteix deliberadament tant al grup d’ICV-EUIA com al
nostre grup, doncs varen demanar dos documents que encara no ens han
posat a la nostra disposició. ICV va demanar els comptes dels darrers
exercicis, i nosaltres els de Centre Mèdic Selva Maresma.
No hi ha diners per a la sanitat pública, però sí per al Centre Mèdics Selva
Maresma, doncs aquí desvien els diners per a repartir després entre els que
ells creuen convenient.
En relació al que diu el punt sisè de la moció, el vot negatiu hauria de sortir
de vostè mateix. Sembla que a vostè no li queda altre remei que defensar
l’indefensable, però el que ha de fer és trencar el lligam del partit i
posicionar-se al costat dels ciutadans com Alcalde de Lloret que és, i no com
a membre de CIU o de la Corporació. Mentre no faci això, la seva imatge i la
del seu grup, queda clar que és a favor de les retallades i, per tant, força
lamentable.
De nou contesta el Sr. Alcalde que quan es va prendre l’acord per part de la
Corporació de tancar les urgències per la nit durant uns mesos, va demanar
explicacions, però és un sol entre molts altres, altres institucions estan més
representants que nosaltres.
Insisteix que s’ha de treure aquest punt i que ha deixar clar amb la seva
tasca que defensa els interessos de Lloret i dels seus ciutadans. La prova és
que en 3 anys ha suprimit l’aportació que l’Ajuntament feia a la Corporació,
i els pot assegurar que no ha estat gens agradable haver de defensar
aquesta decisió.
Els membres són una vintena, i jo sóc solament un.
Insisteix que la moció presentada a Blanes no es parla d’això. Estem parlant
d’una entitat no municipal, i creu que no es pot obligar en el vot, si bé
insisteix que sempre ha defensat –i seguirà fent-ho- els interessos de
Lloret.
Torna a contestar el Sr. Rodríguez dient que, per tercera vegada, tornarà a
dir que no retira el punt sisè.
Vostè, alcalde, es deu a la democràcia i el mandat és clar, ha de votar que
no.
Blanes té a la Corporació dos representants, però no són de l’Ajuntament
sinó de l’Hospital Sant Jaume. Sr. Alcalde, ni tant sols sap vostè a qui
representen aquestes persones, creu que això és greu i ha de quedar-li clar
que no representen a l’Ajuntament. Potser la propera vegada li ha de
demanar la seva dimissió a la Corporació, perquè no s’entera de res.
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Sí que s’obren les urgències a l’estiu perquè es fa caixa, més de 1.000.000
€ a la seva butxaca (altres diuen que molt més) i aquests diners no va al
sistema públic sanitari.
Ha de dir que tant els membres del Consell de la Corporació com els que
porten la gestió tècnica d’aquesta, són uns inútils. No valen per portar la
gestió que haurien de fer de la sanitat pública. El comitè d’empresa va
desmuntar totes les afirmacions que aquests senyors varen fer.
Recorda que quan es va tancar el CAP de Fenals es deia que els mòduls
eren insalubres, en canvi ara sembla que no ho són, perquè han obert la
rehabilitació.
Mentre, es traslladen els serveis d’un CAP a l’altre i alguns altres es
trasllades a Blanes o fins i tot a Calella, i si no, al temps.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que els propis professionals
del CAP varen dir que havia problemes amb la fossa sèptica. Ara sembla
que s’ha arreglat.
Veient que el Sr. Rodríguez s’ha tancat a suprimir el punt 6è, entén que
s’ha de posar el tema a votació.
Sense més deliberació, amb 14 vots favorables dels regidors dels grups de
MILLOR, PSC-PM, PPC, ERC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, 7 abstencions dels
regidors del grup de CIU, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Donat que:
La retallada dels serveis sanitaris que la pròrroga dels pressupostos
de la Generalitat suposen a la Selva Marítima i que ha comportat una
davallada molt important de recursos que s’ha traduït, i es traduirà,
en una reducció de la qualitat del servei que s’ofereix a la població
d’aquesta àrea.
Entre d’altres, la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han acordat un
seguit de mesures amb l’objectiu de reduir la inversió en sanitat
pública a l’Hospital Comarcal de La Selva i als CAPs, que depenen de
la Corporació, i ampliar el camp de negoci de les mútues i operadors
privats en aquests centres públics.
Aquestes mesures afecten directament a la quantitat i qualitat
assistencial que reben els ciutadans de la Selva Marítima, i
s’afegeixen a les retallades estructurals, tant fixes com temporals, ja
patides al territori els anys 2011 i 2012 que suposen, a més a més,
un avanç en la privatització de serveis que fins ara són de prestació
pública.
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Aquestes retallades posen en perill i disminueixen la qualitat de vida
actual de la ciutadania, augmentant el temps de reacció i resposta de
l’atenció sanitària urgent, en una zona de més de 100.000 habitants
censats, amb un volum turístic molt important, i amb dificultats en la
mobilitat pel territori.
Les retallades que la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i el
Departament de Salut ha aplicat i pretenen aplicar a l’Hospital
Comarcal de La Selva i altres serveis sanitaris són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desaparició del servei de Ginecòloga i Obstetrícia en el
2011.
Reducció del personal de Consultes Externes.
Eliminació de 8 habitacions, (16 llits) de Medicina Interna.
Desaparició del servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de
La Selva traslladant-lo al Hospital Sant Jaume de Calella.
A partir de les 20h NO HI HAURÀ Cirurgià a l’hospital.
Venda d’una trentena d’intervencions de pròtesis a la Clínica
Girona amb la qual cosa els pacients tindran que desplaçarse a Girona.
La NO cobertura de places per jubilacions i excedències, per
tant, menys personal i més carrega de treball per al
personal restant.
Tancament del CAP de Fenals.
Tancament dels CAPS de Lloret i Tossa a les nits.
Eliminació el servei de mediació per immigrants.
Pagament de 5€ per nit per la utilització de la butaca pels
pacients i acompanyants, mentre que en les habitacions de
mútues i privats els acompanyats disposen d’un sofà llit
gratuït.
Reconversió de l’habitació assignada preferentment als
pacients amb finançament de mútues privades i particulars.

Conseqüències:
•

Augment de les llistes d’espera:
- Per a les intervencions quirúrgiques programades.
- Per a la realització de les proves complementàries.
- Per a la visita amb l’especialista.

•

Augment del temps d’espera a urgències:
- Per ser atès.
- Per una vegada hagi sigut atès, hospitalitzar-se a planta.

•

Risc de no garantir-se l’assistència sanitària adient en temps i
forma.
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•

Disminució de la qualitat assistencial.

Al 2012, les Plataformes ciutadanes de Lloret i Blanes, formada per
associacions i entitats veïnals dels dos pobles, van recollir 12.100
signatures contra les retallades sanitàries que es van fer arribar a
les autoritats competents de la Regió sanitària.
Tanmateix, el 6 d’Octubre de 2013, al voltant de 4.000 ciutadans i
ciutadanes van manifestar-se pacíficament al municipi de Blanes
exigint la retirada de la proposta de retallades a l’Hospital Comarcal
de La Selva i els CAPs de la zona, així com la recuperació dels
diversos serveis assistencials suprimits en aquests dos anys per
incompliment per part del Consell Rector de les contraprestacions en
millora del servei que havien de suposar.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Primer –Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recuperar i
mantenir la prestació dels serveis ordinaris i de guàrdia de cirurgia,
traumatologia i obstetrícia de l’Hospital Comarcal de La Selva.
Segon -Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de
les retallades previstes a l’Hospital Comarcal de La Selva detallades a
la part expositiva de la present moció.
Tercer - Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de Blanes,
Lloret de Mar i Tossa de Mar.
Quart- Que l’habitació reservada de mútues privades i particulars,les
condicions assistencials siguin idèntiques a les de la resta
d’habitacions amb finançament públic,així com que no hi hagi cap
augment d’aquest tipus d’habitacions.
Cinquè- Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva la
publicació de les actes del Consell Rector.
Sisè- Que el representant de l'Ajuntament de Lloret de Mar en el
Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, el
batlle de la nostra població, voti en contra de les retallades
proposades per la direcció de la Corporació tendents al tancament de
8 habitacions de medicina interna, l’habilitació de 4 habitacions per a
ús exclusiu de les mútues, així com la desaparició del servei de
Cirurgia de l’Hospital Comarcal de La Selva.
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Setè- Transmetre aquests acords al Consell Rector de la Corporació
de Salut del Maresme i La Selva, a la Delegació Territorial a Girona
del Department de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consorci
de Transport Sanitari de Catalunya (CTSC) Regió de Girona, i al
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET
DE MAR EN L’ART. 47 – SISTEMA HIDROGRÀFIC.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, el qual dóna
lectura a la proposta.
Sense més deliberació, amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, 9 abstencions dels regidors dels grups
MILLOR, PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 15 d’abril de 2013, el Ple de la Corporació
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en l’art. 47
– Sistema Hidrogràfic, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, essent
d’iniciativa municipal, que incorpora com a annex el document “Criteris
hidrològics per al desenvolupament del planejament derivat del POUM
de Lloret de Mar (text refós)” redactat per l’enginyer de camins en
Lluís Gorgorió i Solà, en data novembre de 2012.
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’informació
pública pel termini d’un mes amb la publicació dels corresponents
Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler
d'Anuncis i Web Municipal.
Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en els
termes previstos de l’art. 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual
s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme.”

2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de
la província de Girona núm. 85 de data 3 de maig de 2013, El Punt
Avui de data 25 d’abril de 2013, el Diari de Girona de data 24 d’abril
de 2013, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal.
Durant aital termini, no s'han presentat al·legacions al projecte, tal i
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que
consta a l' expedient administratiu tramès a aquests efectes.
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3.- En data 2 de juliol de 2013, l’Agència Catalana de l’Aigua emet
informe favorable.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme; art
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva
aprovació el de majoria absoluta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en l’art.
47 – Sistema Hidrogràfic, redactat pels Serveis Tècnics Municipals,
essent d’iniciativa municipal, que incorpora com a annex el document
“Criteris hidrològics per al desenvolupament del planejament derivat
del POUM de Lloret de Mar (text refós)” redactat per l’enginyer de
camins en Lluís Gorgorió i Solà, en data novembre de 2012.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET
DE MAR EN ELS ARTICLES 87, 140, 148, 213, 231, 259BIS, 300, 310
I 311; PLÀNOLS D’ORDENACIÓ C8B, D8A, D8C, F3A, F4C, G4A, G4B I
G5A I CORRECCIONS D’ERRORS MATERIALS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, el
qual dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Enric Martínez, demanant un aclariment sobre els terrenys
que estan darrera el Papalús, donat que en aquest moment s’està utilitzant
com aparcament per part de l’empresa Transports Pujol, i pregunta si està
permesa aquesta utilització.
Pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que ells ja es varen abstenir en

18

l’aprovació inicial d’aquest punt i que ho tornaran a fer avui.
Es vol referir a què durant el període d’informació pública, s’ha presentat
una al.legació per part del Sr. Pallàs, demanant solventar una correcció.
La sorpresa és que aquest terreny, que és la zona que està darrera de
Transports Pujol, està essent utilitzada com aparcament pels autocars
d’aquesta empresa.
En les reunions prèvies que es fan a urbanisme, semblava clar que la
titularitat d’aquests terrenys era de Transports Pujol, però aquest tema no
està clar, i també pot ser del Sr. Pallàs. Llavors, en aquest moment no sap
de qui són realment aquests terrenys.
En tot cas, si fossin del Sr. Pallàs, no s’entén molt bé la seva al.legació,
donat que està fent un favor a una empresa que no és seva. No sabem si és
que s’ha venut el terreny.
Els terrenys del Papalús estan destinats a golf i es preveu la possibilitat
únicament d’altres usos esportius.
Ells estan d’acord en la proposta de desestimar l’al.legació, però potser hi
ha una voluntat d’enganyar, en aquest cas no per part de l’equip de govern,
sinó d’algun ciutadà. No és possible la propietat de tots dos en la seva
totalitat.
El seu grup no acceptarà altra cosa que el que està previst en aquest
moment.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que entén que l’ús com aparcament no
està permès, que de totes maneres farà la consulta pertinent.
Hi ha la possibilitat de que es donin usos provisionals, però en aquest cas
aquesta autorització correspondria a la Comissió Provincial d’Urbanisme i no
a l’Ajuntament.
És veritat que al cadastre surten dos propietaris i, per tant, aquest tema
s’ha de depurar. Quant a les càrregues fiscals de la finca, evidentment les
haurà de suportar a qui correspongui.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez agraint la contesta, i diu que si hi ha
autorització provisional de l’ús pot passar com una empresa que té una
autorització d’aquesta mena per a contenidors i que porta així molt temps.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes preguntant si hi ha donada aquesta
autorització d’ús provisional per aparcament, donat que el que ara es
preveu és zona esportiva de golf o usos complementaris del mateix.
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Si hagués un ús provisional d’aquests, s’obté un rendiment.
Finalitza dient que no els agrada que sembli que per algú hagi una voluntat
d’enganyar.
De nou, contesta el Sr. Jordi Martínez, dient al Sr. Enric Martínez que
l’expedient d’ús provisional al que es refereix va estar sotmès a exposició
pública i, per tant, es podrien haver presentat al.legacions. L’autorització,
com ja ha dit abans, la fa la Comissió Territorial d’Urbanisme, i per tant si
ho creu convenient, en una altra ocasió hauria de fer les al.legacions que
corresponguin.
Nosaltres no tractem d’enganyar a ningú. Creu que no està autoritzada la
utilització com aparcament, i en cas que fos així s’obrirà l’expedient que
correspongui.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que el que s’ha de fer és
posar “fil a l’agulla” i aclarir aquest tema.
Sense més deliberació, amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, 9 abstencions dels regidors dels grups
MILLOR, PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 15 de d’abril de 2013, el Ple de la Corporació
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els articles 87, 140,
148, 213, 231, 259bis, 300, 310 i 311; plànols d’ordenació C8b, D8a,
D8c, F3a, F4c, G4a, G4b i G5a i correccions d’errors materials que ha
estat redactada pels Serveis Tècnics Municipals essent d’iniciativa
municipal.
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’informació
pública pel termini d’un mes amb la publicació dels corresponents
Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler
d'Anuncis i Web Municipal.”

2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de
la província de Girona núm. 85 de data 3 de maig de 2013, El Punt
Avui de data 25 d’abril de 2013, el Diari de Girona de data 24 d’abril
de 2013, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal. Durant
aital termini s'han presentat una al·legació al projecte, tal i com es
desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l'
expedient administratiu tramès a aquests efectes:
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•

Joan Pallàs i Puigdomènech, RGE 10832 de data 04/06/2013

3.- En data 21 d’agost de 2013, el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han emès informe
favorable.
4.- En data setembre 2013, el Serveis Tècnics Municipals
introdueixen un correcció d’ofici en el punt 6è de l’art. 311 relatiu a la
proposta de modificació núm. 6 de la documentació escrita (pàg. 49
de la Memòria) que permet clarificar els usos permesos en funció de
si la parcel·la està edificada o no.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- En relació a l’al·legació presentada, pel Sr. Joan Pallàs i
Puigdomènech, consistent en síntesi, en reclamar que si bé el
document aprovat inicialment contempla la correcció d’error
detectada en l’article 224 en relació al sector del Papalús, el
document no incorpora la petició realitzada per ell mateix en data
7/11/2012, en la que sol·licita la modificació de la qualificació de
6.700 m2 de terreny qualificat de clau 5.6-Golf en sòl no urbanitzable
a Sòl No urbanitzable per a ús esportiu, amb la intenció de destinar
aquests terrenys a activitats esportives, s’informa que el document
aprovat inicialment, i en concret en la correcció d’error de l’article
224, ja es contempla la possibilitat de realitzar usos esportius
complementaris al de golf, quan en la proposta de redacció de l’article
307 diu:
3. “El golf del Papalús es regula d’acord amb les condicions previstes en l’autorització
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona atorgada en el seu dia. Prèvia la
tramitació d’un Pla Especial, es podrà autoritzar la construcció d’una casa
club de 250 m2 i un magatzem de 50 m2construïts i els usos esportius
complementaris a l’activitat principal de golf.

Consegüentment davant les anteriors consideracions es considera
oportú la seva desestimació.
II.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme; art
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
III.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva
aprovació el de majoria absoluta.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar l’al·legació formulada durant el període
d’informació pública en base al fonament de dret primer, i introduir a
la documentació escrita la correcció d’ofici esmentada en el punt 4; i
consegüentment, aprovar provisionalment la Modificació Puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els
articles 87, 140, 148, 213, 231, 259bis, 300, 310 i 311; plànols
d’ordenació C8b, D8a, D8c, F3a, F4c, G4a, G4b i G5a i correccions
d’errors materials que ha estat redactada pels Serveis Tècnics
Municipals essent d’iniciativa municipal.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, dient que
dins del territori de Lloret de Mar, ocupant extensament el seu terme
municipal, es localitzen fins a 19 jaciments arqueològics que permeten
parlar d’una zona habitada i explotada de forma intensa des d’antic, amb
dos períodes que sobresurten clarament per la qualitat i quantitat
d’habitants documentats: estem parlant de l’època ibèrica i romana.
En base a aquests indicis, en sessió de data 28 de gener de 2013, la Junta
de Govern Local va acordar aprovar inicialment el projecte del Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni Arqueològic de Lloret de Mar,
d’iniciativa municipal.
Aquest pla especial vol ser una eina que permeti visualitzar de forma ràpida
les zones que poden contenir restes arqueològiques dins el terme municipal
i indicar les actuacions que cal dur a terme en cada cas depenent del grau
de proximitat, qualitat i quantitat de les troballes de cada indret. Es a dir, el
que el POUM deia o marcava amb una el·lipse o una zona delimitada per
una línea, s’ha estudiat a fons i s’ha subdividit en 3 nivells segons la
possibilitat documental i real extreta dels mostratges que s’han fet a cada
punt.
Com he dit, els nivells de protecció que proposa aquest pla especial van del
1 al 3 amb una identificació cromàtica. Essent el nivell 1, de color vermell la
zona on hi ha certificada l’existència de restes arqueològiques o bé on la
seva existència es altament probable. En aquest nivell, abans de qualsevol
obra o moviment de terres, s’haurà de sol.licitar un permís d’excavació
arqueològica al Departament de Cultura de la Generalitat. Acabada la
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excavació i en funció de les troballes es valorarà si l’obra projectada es
compatible o s’ha de variar el projecte constructiu.
El nivell 2, marcat en color groc marca les zones on l’existència de restes
arqueològiques es possible, però en menor grau que el nivell 1. En aquestes
zones, abans de les obres o moviments de terres caldrà realitzar cales o
sondejos arqueològics per certificar o descartar la possible existència d’un
jaciment. El promotor al igual que en primer nivell caldrà demanar permís
d’excavació arqueològica al Departament de Cultura de la Generalitat.
Acabades les cales o sondejos i en funció de les troballes es valorarà si
l’obra projectada es compatible o s’ha de variar el projecte constructiu. Si
es troben restes passarà a ser considerada com a nivell 1 i sinó es troben,
la zona quedarà alliberada de condicionants arqueològics.
El nivell 3, de color verd afecta a zones on la presencia de restes
arqueològiques es poc probable però no impossible. S’aprovarà el projecte
constructiu amb el condicionant que en el moment de rebaixos o remocions
de terres hi ha d’haver in situ un arqueòleg contractat pel promotor de
l’obra.
Dins l’àmbit del Pla Especial, s’han diferenciat fins a 19 jaciments o zones
arqueològiques: els Avellaners de Can Sala-Torre dels Moros; Can Forner;
Can Saragossa-Can Xardó; Carrer Buenos Aires; Carrer Sant Jordi; Castell
de Sant Joan (BCIN); Coll de Llop; entorn del Barri del Molí; Fenals; finca
Can Juncadella-Cala Canyelles; Montbarbat; Montgoda; Puig Castellet; Sant
Quirze; Santa Cristina; La Soleia; Turó Rodó; Venta de Goya; i Mas dels
Pinars (carrer Besalú, 3).
Cap d’aquests 19 jaciments té la categoria de BCIL (bé cultural d’interès
local). Tan sols un d’ells (Castell de Sant Joan) té la categoria BCIN (bé
cultural d’interès nacional), concretament frueix de la declaració de Bé
d’Interès Cultural segons Decret de 22 d’abril de 1949.
El projecte d’aquest Pla especial es va sotmetre a informació pública pel
termini d’un mes. Finalment es va sol·licitar informe del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’expedient ha romàs a informació
pública durant el termini d’un mes i no s'han presentat al·legacions al
projecte.
En data 12 d’abril de 2013, la Direcció General del Patrimoni Cultural de
Girona remet informe desfavorable amb unes observacions. En el període
comprès entre abril i juny, s’esmenen les observacions de la Direcció
General del Patrimoni Cultural i en data 19 de juliol de 2013 la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural de Girona es dóna per informada de
l’informe favorable.
A continuació, dóna lectura íntegra a la part dispositiva de la proposta.
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Intervé el Sr. Orobitg dient que el seu grup votarà a favor, donat que entén
que és un instrument important per a la protecció i defensa del patrimoni
arqueològic que encara queda.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez, preguntant si encara queda
patrimoni arqueològic a Lloret per protegir.
Ha hagut dues èpoques en les que aquest patrimoni ha sofert molt. La
dècada dels 60-70 amb una construcció descontrolada, i una posterior en
els anys 2000.
Posa com exemple una obra del c/ Sant Jordi on es varen trobar diferent
restes arqueològiques i on al poc temps va aparèixer un forat de 20 metres.
També va haver un informe de Patrimoni, però es clar, ja estava el forat i
l’informe deia que no hi havia res per conservar.
Li sembla de mal gust que entre els llocs a protegir aparegui la finca de Can
Juncadella, però si és així, és així.
Creu que aquesta proposta significa un retrocés en aquest tema, ja que en
números absoluts és una superfície menor que l’anterior (uns 20.000 m2
d’àrea d’influència). A més, hi ha 3 criteris quan abans sols hi havia un, i en
el tercer criteri gairebé no es protegeix res. Com a conseqüència d’això, no
estan d’acord amb la proposta, s’ha destruït molt de patrimoni, i entén que
no es protegeix suficientment.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat, dient que tot el que serveixi per protegir el
nostre patrimoni i per tant la nostra identitat ens sembla una bona eina, i
en conseqüència votaran a favor.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Valls dient que ell simplement farà una
puntualització a l’exemple que ha comentat el Sr. Rodríguez.
En aquest lloc es varen donar un cúmul de circumstàncies desafortunades, i
ha de dir que la sol.licitud de llicència es va produir abans de l’entrada en
vigor del nou POUM i, per tant, s’havia d’aplicar la normativa del Pla General
de 1985, en el que no hi havia la protecció fixada en el nou POUM.
Contesta el Sr. Jordi Martínez que les modificacions que s’han fet en el pla
original és en base a uns informes, i que l’origen de la documentació prové
de punts diferents i es varen fer un seguit de cates.
Entén que amb la proposta tot queda lligar per l’exigència de la presència
d’un expert en arqueologia en les zones que estan prescrites.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que s’està fent un esforç
important per mantenir el que ja es té, i també des de Patrimoni Cultural
per posar-lo en valor i preservar el que queda.
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Sense més deliberació, amb 17 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, MILLOR, PSC-PM i ERC, 3 vots en contra dels regidors dels grups de
PPC i ICV-EUIA, i 1 abstenció del regidor NO ADSCRIT, el Ple Municipal
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 28 de gener de 2013, la Junta de Govern Local
acordà:
“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte del Pla Especial Urbanístic de
Protecció del Patrimoni Arqueològic de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal
i redactat per JANUS, SL.
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província de Girona, a un medi de premsa d’àmplia divulgació, al Tauler
d’Anuncis Municipal i Web de la Corporació
TERCER.- Sol·licitar informe del Dept. de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, en compliment Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.”

2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província de Girona núm. 38, de data 22 de febrer de 2013, Diari de
Girona de data 13 de febrer de 2013, Tauler d'Anuncis de la
Corporació i Web municipal.
Durant aital termini, no s'han presentat al·legacions al projecte, tal i
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que
consta a l' expedient administratiu tramès a aquests efectes.
3.- En data 12 d’abril de 2013, RGE 7626, la Direcció General del
Patrimoni Cultural de Girona remet informe desfavorable amb les
següents observacions:
-

-

En l’apartat dedicat als “nivells de protecció dels jaciments” manca un
llistat previ en el que s’ha d’especificar la protecció actual de cada un
dels jaciments ja sigui a nivell estatal, autonòmic o municipal. En el
cas que els jaciments no gaudeixin de cap protecció específica (Bé
Cultural d’Interès Nacional, Bé Cultural d’Interès Local, Espai de
Protecció Arqueològica) caldrà incloure’ls en el catàleg. S’insta a
l’Ajuntament a contemplar la possibilitat de declarar Bé Cultural
d’Interès Local els jaciments més rellevants.
La categoria de protecció de cada un dels jaciments s’ha de recollir en
el capítol IV dedicat a la normativa d’ordenació especificant que en el
cas dels Bé Cultural d’Interès Nacional recau en la Generalitat de
Catalunya determinar quines són les actuacions a realitzar, d’acord
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-

-

amb la normativa vigent sobre el patrimoni arqueològic.
En el mateix capítol IV – art. 10 es produeix una confusió entre zones
arqueològiques i Espais de Protecció Arqueològica fent referència al
Títol segon, Capítol II de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català. La declaració d’Espais de Protecció
Arqueològica és competència de la Generalitat de Catalunya i en el
municipi de Lloret de Mar no consta cap Espai de Protecció
Arqueològica, per la qual cosa caldrà subsanar aquesta confusió.
La protecció proposada pel poblat ibèric de Montbarbat (fitxa A 11 del
Pla) es considera insuficient i s’insta a que a més de la protecció de
nivell 1 s’estableix un perímetre de 25 metres amb nivell de protecció
2.”

4.- S’ha donat compliment a les prescripcions de l’informe de 12
d’abril de 2013 la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Girona. En data 19 de juliol de 2013 la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona es dóna per informada de l’informe
favorable emès per la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus
i Patrimoni en relació a la documentació esmenada del Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni Arqueològic de Lloret de Mar,
que dóna compliment a les observacions requerides.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 314 a 316 de les NN.UU.
del POUM de Lloret de Mar
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 69, 80 i 85 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, amb el redactat de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació d’aquest text refós (en endavant TRLU); els
arts. 92 a 94 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme; així com l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte del Pla Especial
Urbanístic de Protecció del Patrimoni Arqueològic de Lloret de Mar,
d’iniciativa municipal i redactat per JANUS, SL.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
6.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2014.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Orobitg dient que aprofita aquest punt per desitjar bones
festes de Sant Romà a tots els veïns de Lloret.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que si son capaços de
fixar els dies festius, també haurien de ser-ho de fixar els dies del Plenari.
Ja sap que estan fixats i també que hi ha circumstàncies que obliguen o
aconsellen canviar-ho, però s’hauria de fixar, doncs als regidors ens és
difícil combinar el dia del Ple a les altres activitats que tenim.
Voldria que l’equip de govern tingués la voluntat de fixar el calendari de
Plens per al proper any. Seria important perquè fins ara s’han fet els plens
més fora de les dates fixades que dintre d’aquestes. Demana voluntat
política de l’equip de govern per poder fer-ho.
Contesta la Sra. Olivé que realment s’intenta però no sempre és possible.
El Ple d’avui s’ha ajornat una setmana, precisament a petició del Sr.
Fuertes. Certa flexibilitat és necessària, no obstant, intentaran que es facin
en els dies previstos, però no sempre és possible, a vegades els temes
importants (com ho són les ordenances fiscals o el pressupost) ens
marquen el calendari.
Intervé el Sr. Alcalde dient que la voluntat de l’equip de govern és sempre
fer-los quan toca, però hi ha circumstàncies puntuals que a vegades no ho
permeten o aconsellen el canvi. No obstant, la voluntat és intentar mantenir
les dates fixades per aquest plenari.
Torna a intervenir el Sr. Fuertes que entén que a vegades estan justificat
els canvis, no sempre. Però en tot cas el que si que demana és avisar amb
antelació suficient, tant si es fa en les dates fixades com si no.
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’ Empresa i Ocupació de data 2 de setembre de 2013 i amb RGE
E2013016279, pel qual demanen que se'ls comuniqui les dues
festes locals del nostre municipi (que no poden escaure ni en
diumenge ni en cap
dels
dies
festius
fixats en l’Ordre
EMO/202/2013, de 22 d’ agost) per a l'any 2014.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Fixar les següents Festes Locals:
Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIJOUS)
Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIMARTS)
SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
7.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT.

A

UN

TREBALLADOR

D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura
a la part dispositiva de la proposta.
Continua dient que hi ha un informe emès en el seu dia per Serveis Jurídics,
on s’estableixen les condicions que s’han de donar per autoritzar les
peticions dels nostres treballadors, i si es compleixen són un dret dels
mateixos.
En tot cas, la seva obligació és demanar l’autorització per exercir aquest
dret a l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Orobitg dient que ells, com sempre, s’abstindran.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que donat els temps
que ens toca viure, creu que el treball s’ha de repartir entre tots i, per tant,
votaran en contra.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que ells també votaran que
no, com sempre. Però avui, tant en aquest punt com en el següent, amb
més raó. La persona que ho sol.licita en aquest punt, ha estat en
excedència durant molt temps, i ara quan torna demana comptabilitat. La
persona del punt següent fa solament 1 mes que treballa amb nosaltres.
Com ja va dir a la Comissió Informativa, ells votaran que no en tots dos
cassos.
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que ells votaran que si
donat que és un dret dels treballadors, sempre que compleixin les
condicions.
En cas de denegar-ho i els treballadors reclamessin, ho guanyarien.
Aquestes persones ja treballen amb nosaltres i votaran a favor perquè és un
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tema de legalitat.
Intervé seguidament el Sr. Fuertes, dient que ells fins ara havien votat a
favor, però les circumstàncies d’avui són diferents. No obstant, no votaran
en contra, s’abstindran, per no posar pals a les rodes.
Sense més deliberació, amb 10 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, 4 vots en contra dels regidors dels grups PPC, ICV-EUIA i NO
ADSCRIT, i 7 abstencions dels regidors dels grups MILLOR i ERC, el Ple
Municipal adopta el següent acord:
Vista la sol·licitud efectuada pel treballador laboral fix, Sr. CARLES
TUZON CAPDEFERRO, en data 11/10/2013 i amb RGE 2013018101,
de compatibilitzar la seva feina de gruista a la Secció de la Policia
Local, amb l’activitat privada relacionada amb el disseny CAD i durant
una jornada no superior a 5 hores setmanals.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud
objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar al Sr. CARLES TUZON CAPDEFERRO la
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar
amb la realització de l’activitat privada abans relacionada, amb les
següents condicions:
-

Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de
l’Administració incrementada d’un 50%.

-

Que les activitats privades, per compte propi o sota la
dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es
relacionin directament amb les que desenvolupa a
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

-

Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de
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treball.
-

Que no es pertanyi a consells d’administració
d’empreses o entitats privades si l’activitat
directament relacionada amb les que
dependència, servei o organisme en què
serveis en l’entitat local.

o òrgans rectors
d’aquestes està
realitzi en la
presta els seus

-

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments,
arrendatàries
o
administradors
de
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.

-

Que no es tingui una participació superior al 10% del capital
de les empreses o societats a què es refereix la condició
anterior.

-

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

-

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

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessat i a la
Secció de Recursos Humans.
8.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA
LABORAL DE L’AJUNTAMENT
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé que dóna
lectura a la part dispositiva de la proposta, explicant, com ja ha fet en el
punt anterior, que la sol.licitud s’ajusta a dret.
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que aquesta proposta es presenta amb
l’informe desfavorable de la Comissió Informativa.
Contesta la Sra. Olivé que no ha volgut llegir tota la part expositiva de la
proposta, perquè és massa faixut. És cert que aquesta persona treballa des
de fa poc a l’Ajuntament, però aquestes circumstàncies, la no antiguitat, no
pot condicionar el dret a demanar-ho. Aquesta persona té un contracte
d’obra i servei, que està condicionat a una subvenció; per tant, quan
aquesta acabi aquesta treballadora haurà de deixar de prestar els seus
serveis en aquest Ajuntament.
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Per tant, la nostra obligació és portar-ho al Ple. Hem de tenir en compte,
també, que aquesta feina per la que demana autorització ja l’està fent, i
que quan passi el que ha comentat abans, es podria trobar sense cap feina.
Sense més deliberació, amb 10 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, 4 vots en contra dels regidors dels grups PPC, ICV-EUIA i NO
ADSCRIT, i 7 abstencions dels regidors dels grups MILLOR i ERC, el Ple
Municipal adopta el següent acord:
Vista la sol·licitud efectuada per la treballadora laboral temporal, Sra.
MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PARRA, en data 02/10/2013 i amb
RGE 2013017568, de compatibilitzar la seva feina d’auxiliar
administrativa a la Secció d’Educació, amb l’activitat privada
relacionada amb la retolació i arts gràfiques i publicitat i durant una
jornada no superior a 8 hores setmanals.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud
objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe desfavorable de la Comissió
Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals,
adopta el següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar a la Sra. MARIA ALEJANDRA MARTINEZ PARRA
la compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de
Mar amb la realització de l’activitat privada abans relacionada, amb
les següents condicions:
-

Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de
l’Administració incrementada d’un 50%.

-

Que les activitats privades, per compte propi o sota la
dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es
relacionin directament amb les que desenvolupa a
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

-

Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de

31

treball.
-

Que no es pertanyi a consells d’administració
d’empreses o entitats privades si l’activitat
directament relacionada amb les que
dependència, servei o organisme en què
serveis en l’entitat local.

o òrgans rectors
d’aquestes està
realitzi en la
presta els seus

-

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments,
arrendatàries
o
administradors
de
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.

-

Que no es tingui una participació superior al 10% del capital
de les empreses o societats a què es refereix la condició
anterior.

-

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

-

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

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessada i a la
secció de Recursos Humans.
9.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I
CONTROL DE LES ACTIVITATS DE LLORET DE MAR.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que la proposta que es presenta suposa
una actualització de l’actual ordenança d’intervenció administrativa i control
de les activitats per adaptar-nos a la nova normativa europea.
Ha hagut dues al.legacions, una del regidor Sr. Cortés i una altra del Gremi
d’Hostaleria, que no citarà perquè a part d’extensa és molt tècnica.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que en aquesta aprovació s’està perdent una
oportunitat per regular temes tan importants com és l’ocupació de la via
pública, principalment pels locals d’oci nocturn.
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Entén, com demanava a la seva al.legació, que s’ha de controlar aquesta
activitat, doncs amb el control d’accés als seus establiments, aquests
ocupen la via pública incomplint la normativa i, a més, sense pagar cap
preu.
Estem perdent una oportunitat de controlar aquestes activitats, amb un flux
de persones molt importants que, en ocasions, desborden el seu aforament.
Aquests locals utilitzen tanques per organitzar l’accés als seus establiments
durant vàries hores per la nit. Aquesta és una realitat que aquesta
ordenança obvia. A més, aquesta forma d’actuar fa que es creï un mercat
d’altres coses (droga, prostitució, etc.).
En definitiva, recalca que el text de l’ordenança no té en compte una realitat
important de les nits de Lloret.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que aquesta ordenança
regula coses importants, i no podia fer-ho amb alguna de les coses que aquí
s’han dit.
Les al.legacions han estat informades i, com ja s’ha dit, és una qüestió molt
tècnica i en alguns casos feixuda.
Entén la preocupació d’alguns empresaris, però creu que aquesta ordenança
no resta agilitat, i entén que està fonamentada la regulació de les activitats
de pública concurrència, per motius sobretot de seguretat de les persones.
Per tant, establir el seu control entén que és imprescindible, sobretot per
una destinació turística com és Lloret que ha de ser segura per tenir la
confiança dels seus visitants.
Intervé, a continuació, el Sr. Rodríguez dient que molt breument repetirà el
que ja va dir en el Ple d’abril a l’aprovació inicial. I és que anem a una
liberalització absoluta proposada per la Comunitat Europea.
Ells demanen la màxima informació possible als interessats. També la
màxima claredat en aquesta informació, i que l’Ajuntament per pròpia
iniciativa, faci els controls necessaris per prevenir problemes en un futur.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que entenen que
aquesta és una ordenança complementària a les anteriorment aprovades,
per garantir la qualitat i la seguretat del nostre municipi, així com el control
i serveis que es necessiten i que consideren del tot necessaris.
Reclamen que aquests controls i les possibles sancions que es derivin
d’aquesta ordenança no caiguin en un calaix de sastre com ha passat amb
algunes.
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Ells la votaran afirmativament, però volen deixar clar que la seva intenció
és que es faci complir i que si hi ha alguna sanció a fer, que es tiri endavant
ja sigui amb el tancament, amb ell pagament de la sanció, etc., a fi de
garantir la qualitat i la sostenibilitat d’aquest servei a Lloret.
Contesta el Sr. Alcalde que no està d’acord amb una apreciació que acaba
de fer el Sr. Enric Martínez, quan ha dit que hi ha sancions que han quedat
al calaix. Espera que en el proper torn ho justifiqui.
Seguidament, intervé el Sr. Bernat dient que l’efectivitat d’aquesta
ordenança dependrà dels mitjans que pugui utilitzar l’Ajuntament.
Però en relació al tema de les activitats, hem tingut notícies d’una proposta
de Pla d’Usos i creu que aquest pla si que limita als empresaris. Ell entén
que s’ha de controlar als que fan mal ús de les prerrogatives que tenen els
empresaris, i com ha dit abans, necessiten mitjans.
Pel que fa a l’ordenança, considera que és una bona eina que agilitzarà els
procediments d’obertura, si bé creu que s’hauria de complementar amb
bonificacions pels que fan les coses ben fetes.
I diem això, perquè l’Ajuntament sembla que pensa a vegades més en la
prohibició que facilitar la tasca a aquells que obren noves activitats,
sobretot aquelles que aporten un plus a Lloret, i que ens ajuden en el tema
de l’estacionalitat turística.
Nosaltres estem més que per prohibir, per facilitar agilitzant els processos i
donant bonificacions, a aquells que van en la mateixa línia en la que
nosaltres estem treballant i volen fer-ho també en els propers anys.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Fuertes, dient que pensa que no és una
ordenança massa conflictiva. Podríem dir que està dintre la dinàmica de
crear normes però el problema ve després perquè s’han de fer complir, ja
que si no es fes així seria un problema d’incompetència.
Arrel de la situació que es va crear a l’estiu de 2011, es varen fer
inspeccions –amb les que ells ja estaven d’acord quant a les directrius- però
ja varen dir que van ser abusives des del punt de vista econòmic.
Avui també algú ha parlat del Pla d’Usos comercials, i creu que en aquest
document hi ha un excés en les limitacions. No es pot limitar tant als
possibles emprenedors.
Es evident que no es pot deixar fer a tothom el que vulgui, i que s’ha de
donar una resposta per part de l’administració. Però sempre tenint en
compte que la responsabilitat de l’Ajuntament solament és de porta enfora i
que són els empresaris els que la tenen de porta endins.
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Contesta el Sr. Alcalde dient que avui el que es proposa és l’aprovació
definitiva de l’ordenança d’activitats i, per tant, no del pla d’usos.
Pel que fa al comentari que ha fet el Sr. Fuertes sobre les inspeccions de
l’any 2011, aquestes es varen fer arrel d’un greu problema, i entén que
varen estar totalment justificades.
Avui el que es proposa és una ordenança que regula el tema de les
activitats des del punt de vista de la nova legislació, per facilitar els tràmits
però sense desprotegir els usuaris.
La resolució de les al.legacions presentades és molt tècnica i té molt poc de
decisió política.
De nou, pren la paraula el Sr. Cortés dient que els controls poden ser bons
o dolents; són bons si es fan amb objectivitat i no ho seran si s’utilitza una
doble vara de mesurar.
A Lloret en alguns moments, a bars i comerços se’ls marca una línia clara i
dura, i també part les seves activitats tenen reflex en les ordenances fiscals.
En canvi, l’ocupació de la via pública pels establiments d’oci nocturn no està
reflectida en aquestes ordenances i, per tant, no solament no paguen sinó
que representen un important problema de seguretat ciutadana.
Com ja ha dit abans, aquests establiments fan una activitat constant de la
via pública, a part de també tenir pendent d’ells altres serveis. Per tant,
creu que el fet de la seva no regulació suposa un greuge comparatiu amb
altres establiments, com bars i comerços.
Intervé, novament, el Sr. Orobitg dient que vol tranquil.litzar a tothom
respecte al Pla d’Usos. S’ha obert un diàleg amb els empresaris i, per tant,
estem encara en els seus inicis.
Dir també que no inventem res, que són nombrosos els municipis turístics
que ja ho tenen i que, per tant, la intenció és conciliar els diferents
interessos i, en tot cas, ja veurem si es pot arribar a tirar-ho endavant.
Entén que l’argument principal que es fa al pla d’ús és un retret patrimonial,
és a dir, que certs locals poden perdre un valor si es limiten certes
activitats.
Entén lògica aquesta preocupació, però hem de tenir en compte que del que
es tracta és de preservar al màxim els drets generals. En tot cas, seria una
eina que, com ja ha dit, s’utilitza en molts altres llocs.
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Però també vol dir que nosaltres no solament prohibim, com s’ha volgut dir
aquí, sinó que també bonifiquem. Posa com exemple la bonificació de la
taxa d’obertura d’establiments.
També s’han pres altres mesures d’ajuda als emprenedors i a la seva
formació. Per tant, el que necessitem són eines per avançar amb el màxim
de consens i si no es te, s’ha de treballar per trobar-lo.
Estem satisfets amb el resultat de les polítiques fins ara portades a terme.
Tot seguit, de nou intervé el Sr. Rodríguez, dient que hem derivat a parlar
solament del pla d’usos.
Ells, sobre aquest tema, de moment no es pronunciaran, fins que no es
tingui un text definitiu.
Ara es diu emprenedors als que abans es deia empresaris, i no creu que el
tema que es bonifiqui o no sigui l’element decisiu per obrir o no un negoci.
La raó de fer-ho o no serà si ven o no ven, dubte que el tema de la
bonificació sigui la clau.
A la normativa de la Comunitat Europea sobre aquest tema, es buida de
contingut als ajuntaments. Aquest és un primer pas per aconseguir que la
liberalització total dels negocis quedi per sobre de la seguretat de les
persones. Quant a l’ocupació dels espais públics, cada vegada aquests es
privatitzen més, quan realment haurien de ser per gaudir-se per tothom.
De nou, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que ells votaran a favor de
l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança.
Però vol mostrar la fotografia d’un hotel de Lloret de Mar que està fent unes
obres i que mentrestant utilitza aquest lloc com aparcament per als seus
clients. El Sr. Alcalde li ha dit, després de la seva primera intervenció, que
justifiqués el que havia dit sobre els expedients sancionadors. Ell ho està
fent i confia que l’Alcalde li mostri la llicència mediambiental d’aquest hotel i
si no la té, els expedients sancionadors oberts.
Seguidament, intervé de nou el Sr. Bernat, dient que no està d’acord amb
el que ha dit el Sr. Orobitg de què l’oposició al pla d’usos sigui per temes
patrimonials en el procés que vostè ha iniciat.
Vostè diu que ha parlat amb els empresaris, però aquests creuen tot el
contrari, i si no pregunti, per exemple, a l’associació de comerciants.
Vostè, Sr. Orobitg, ha començat la casa per la teulada. Vostè hauria d’haver
començat parlant amb els gremis afectats, així com amb els altres grups
polítics.
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Creiem que l’Ajuntament té corresponsabilitat amb els establiments tant
fora com a dintre, i la regulació d’això serà un repte durant els propers
anys. Però la seva solució no ha de ser prohibir.
És cert que s’han fet certes bonificacions, però aquestes són insuficients.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que, com ja s’ha dit, ens
hem desviat vers el pla d’usos i no l’ordenança que es presenta a aprovació.
Vol deixar clar que ells no varen estar en contra de les inspeccions que es
varen fer l’any 2011, ells les varen recolzar, però varen trobar abusiu el
cobrament de la taxa.
Els negocis que funcionen, els tria el públic que ve, no l’Ajuntament ni
l’empresari. Per això, difícilment es posaran a Lloret més joieries, però en
canvi si botigues de souvenir, fast-food, etc. Això s’ha de tenir en compte,
sinó solament s’aconseguirà tenir més portes tancades.
En el seu moment el seu grup va demanar bonificació de totes les obertures
d’establiments i no va tenir èxit. Posteriorment es va fer cas al que va
proposar el PSC.
No es tracta de que els propietaris especulin, però el pla d’usos, tal i com
està redactat, és restrictiu amb la llibertat de les persones. Estem una mica
cansats que quan hi ha reaccions en contra de propostes de l’equip de
govern, que aquest deixi entreveure als mitjans de comunicació que la
causa és la pressió del nostre grup sobre aquestes persones o col.lectius. És
a dir, que si algú es queixa la culpa sempre és nostra.
Ha de dir que si el pla d’usos continua com la proposta actual, no estaran
d’acord.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que no es pot parlar en
aquest moment que hi hagi un pla d’usos, ja que el que hi ha sobre la taula
és un document viu en ple procés d’elaboració, per tant, ja es parlarà de ell
en el seu moment.
El control es realitza per igual a tothom. Si hi ha queixes de ciutadans o de
veïns, l’Ajuntament té l’obligació d’intervenir.
Realment certs locals fan ocupació de via pública durant la entrada i sortida
dels seus establiments, però en tot cas aquest és un tema de l’ordenança
de civisme i també he de dir que de molt difícil solució.
Respecte al que ha comentat el Sr. Enric Martínez, no es pot sancionar a
ningú si abans no hi ha una denúncia.
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Per últim, pel que fa al tema del cobrament de les inspeccions de l’any
2011, creu recordar que es va fer una bonificació del 50% a tot el que la va
demanar.
Sense més deliberació, amb 13 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, PPC i ERC, 8 abstencions dels regidors dels grups MILLOR,
ICV-EUIA i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 15 d’abril de 2013, va
prendre l’acord d’aprovar inicialment l’ORDENANÇA MUNICIPAL
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ACTIVITATS
DE LLORET DE MAR.
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat els
següents escrits d’al.legacions:
1. Escrit d’al.legacions presentat en data 23/05/2013 (NRE
10.073) pel Regidor No adscrit Sr. Josep Cortés Rovira.
2. Escrit d’al.legacions presentat en data 11/06/2013 a l’Oficina
de Correus de Lloret de Mar, amb correu certificat, i que va ser
rebut en aquest Ajuntament el 13/06/2013 (NRE 11.533) per
Enric Dotras Ruscalleda en nom i representació del Gremi
d’Hostaleria de Lloret de Mar.
Atès que dels esmentats escrits d’al.legacions, es desprèn que una
part d’aquestes al.legacions tenen contingut jurídic i tècnic, però
d’altres tenen un contingut que no pot ser analitzat des d’un punt de
vista jurídic, si no que ho han de ser des d’un punt de vista de
conveniència o oportunitat política.
Atès que els Serveis Jurídics i Tècnics municipals han emès, en data
14 d’octubre de 2013, informe sobre les al.legacions de contingut
jurídic i tècnic, el qual figura a l’expedient, i del que es desprèn que la
major part dels articles qüestionats a través de les al.legacions
s’ajusten a dret, tot i que s’admet una modificació arrel d’una de les
al.legacions presentades (la núm. 14 del Gremi d’Hostaleria de Lloret
de Mar).
Atès que, per altra banda, es considera que s’han de rebutjar també
les al.legacions presentades que són de conveniència o oportunitat
política, donat que es considera que a aquestes al.legacions no
queden motivats que els canvis proposats millorin la proposta inicial
de l’ordenança.
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local; 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
serveis dels ens locals de Catalunya.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Desestimar les al.legacions de contingut jurídic i tècnic
plantejades en els esmentats escrits d’al.legacions, d’acord amb els
arguments esgrimits a l’informe emès pels Serveis Municipals, el qual
figura a l’expedient, a excepció de l’al.legació núm. 14 del Gremi
d’Hostaleria, referent a l’article 47 de l’ordenança, el qual quedarà
redactat de la següent manera:
“Article 47. Règim general de sancions
Les infraccions tipificades en la LPCAA pel que fa a les
activitats ambientals, en la LAEPAR i RAEPAR pel que fa a les
activitats recreatives, d’espectacles i de pública concurrència i
les previstes a la legislació sectorial es sancionaran d’acord
amb les normes estatals o autonòmiques respectives.
Amb caràcter general, i sempre que no estigui previst en la
LPCAA, ni en la LAEPAR, o decret que la desenvolupa (RAEPAR)
o a la legislació sectorial que li correspongui, les infraccions
d’aquesta Ordenança seran sancionades d’acord amb la
legislació de règim local.
Les sancions es graduaran, qualsevol que sigui la norma legal
de cobertura, d’acord amb la gravetat de la infracció, el
perjudici causat als interessos generals, el benefici obtingut, el
nivell d’intencionalitat, la reincidència, el grau de participació i
la capacitat econòmica de l’infractor.”
SEGON.- Desestimar les al.legacions valorables des del punt de vista
de la conveniència o l’oportunitat política, per no estar motivat que es
millori la proposta inicial.
TERCER.Aprovar
definitivament
l’ORDENANÇA
MUNICIPAL
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ACTIVITATS
DE LLORET DE MAR, aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió
de 15 d’abril de 2013, amb el canvi introduït en el primer punt.
QUART.- Publicar el text íntegre d’aquesta ordenança en el BOP de
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal,
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la
data de publicació en el BOP. La present ordenança entrarà en vigor
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als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de
Girona.
CINQUÈ.- Una vegada entri en vigor aquesta ordenança, i d’acord
amb la seva Disposició Derogatòria, quedarà derogada l’Ordenança
Municipal d’Activitats amb incidència ambiental de Lloret de Mar
publicada en el BOP en data 11/05/2006.
SISÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al.legacions,
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Municipals.
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA RELATIU AL MARC
PRESSUPOSTARI 2014-2016.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola tot dient
que a instància del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es fa
aquest marc pressupostari per als anys 2014-2016.
D’alguna manera el que està fent el Ministeri és recavar informació de on
van econòmicament els ajuntaments i les seves previsions, i així també amb
les comunitats autònomes i el propi estat, tot junt enviar-ho a qui ha
demanat fer aquestes actuacions, que és la Comunitat Europea.
Evidentment, aquestes previsions s’hauran d’anar corregint al llarg del
temps, en tot cas s’han establert els estats d’ingressos i de despeses
previstos per aquests 3 anys, així com la seva projecció.
Els pressupostos d’aquests anys hauran de complir les 3 regles d’or que en
l’actualitat pesen sobre les administracions públiques, i que són: la norma
d’estabilitat pressupostària; el límit de la despesa; i el ràtio d’endeutament.
Els 3 pressupostos hauran de complir aquesta normativa i ser tramesos al
Ministeri en el seu moment.
L’escenari pressupostari per als propers tres anys està condicionat pel cicle
econòmic que afecta a Catalunya, a Espanya i a altres països de la Unió
Europea.
Les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) es preveuen
moderades en els propers anys.
És a dir, l’evolució dels ingressos, sobretot els vinculats a l’activitat
econòmica, no es recuperaran de forma immediata ni tampoc s’ha d’esperar
canvis substancials pel que fa a l’actual situació del sector serveis,
especialment del subsector turístic que fins ara ha resistit l’escomesa de la
crisi.
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En aquesta conjuntura, l’ajuntament no pot ser aliè a les dificultats
econòmiques dels seus ciutadans i ha d’esmerçar esforços per, en la mesura
de les seves possibilitats, elaborar uns pressupostos que es corresponguin
en el temps en que vivim.
Els objectius financers que es proposen pel període 2014-2016 preveuen
complir l’estabilitat pressupostària (és a dir, el dèficit zero o equilibri entre
els ingressos i les despeses no financeres) durant els tres anys considerats.
L'escenari planteja l’objectiu de mantenir un nivell d’estalvi brut respecte
dels ingressos corrents al voltant del 12 % en cadascun dels anys. Això vol
dir, que de cada 100 euros que s’obtinguin d’ingressos corrents (impostos,
taxes, transferències,...), se’n destinaran uns 12 a estalvi brut. Obtenir
aquest estalvi és important perquè ha de permetre fer front als
compromisos del deute pendent que, en rebaixar-se, possibilitarà el
finançament de noves inversions.
Entre els objectius financers, també cal destacar la voluntat d'estabilitzar el
nivell d’endeutament per voltant del 65 % dels ingressos corrents, o en
altres paraules, que el deute viu no superi en cap cas el 65% del que
s’ingressa per l’activitat ordinària.
Un nivell d'endeutament d’aquesta mena representa tenir més marge de
maniobra per poder prestar serveis a la ciutadania i una càrrega financera
més sostenible de cara al futur.
Tanmateix, per poder complir aquests objectius financers el creixement dels
ingressos corrents es calculen entorn del 1,65% anual, en funció de
l’increment de l’IPC, tot i que es prevegi un lleuger augment de la pressió
fiscal en alguns supòsits en concret per cobrir els costos en algunes taxes
per prestació de serveis.
Per tant, la prudència en el càlcul dels ingressos implica que les despeses
corrents s'han de moderar necessàriament, adoptant mesures de
racionalització en determinades àrees de gestió.
Pel que fa a les inversions, l’escenari pressupostari contempla unes
previsions d'inversió pel període 2014-2016 al voltant dels 27,2 MEUR, a
raó de gairebé 9 MEUR anuals.
Aquesta xifra es considera mínima, ja que tant sols s’ha tingut en compte el
finançament a traves d’endeutament i de les subvencions de l’ARC (2,8
MEUR) i de la Diputació (0,4 MEUR).
Cal destacar que la previsió de nou endeutament per finançar les noves
inversions es inferior al que s'amortitza cada any i per això es redueix
anualment. A finals de l’any 2014 serà de 32,7 MEUR, a finals del 2015 de
31,8 MEUR i a finals del 2016 serà de 31,2 MEUR.
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No obstant, en l'actual situació d'incertesa en què es troba immersa
l'economia mundial, resulta del tot raonable que les estimacions es vagin
actualitzant periòdicament i que en el moment de l'elaboració del
pressupost anual s'haurà d’ajustar l'escenari i concretar les accions i les
inversions que resultin més convenients.
Sense més deliberacions, el Ple dóna compte del següent:
Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant allò previst a l’article 29
de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera relatiu al marc pressupostaris a mitjà termini
dóna compte al Ple de la Corporació del Decret de data 27 de
setembre d’enguany relatiu a l’aprovació del marc pressupostari
2014-2016:
“DECRET:
Vista la proposta del Regidor d’Hisenda sobre l’elaboració del Marc
pressupostari 2014-2016.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el Marc pressupostari 2014-2016.
SEGON.- Donar compte al Ple pel seu coneixement del Marc
pressupostari 2014-2016.
TERCER.- Remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
el Marc pressupostari 2014-2016.
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Romà Codina i
Maseras i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.”

11.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/13 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, tot dient que es
tracta de la primera modificació de crèdit del present exercici, i que, com
sempre, es tracta del traspàs entre diferents partides.
En concret, les transferències de despesa corrent pugen a la quantitat de
188.000 €. D’elles unes quantes corresponen a conservació, manteniment i
reparació de diferents llocs i edificis culturals, si bé la partida més important
de 40.000 € correspon a conservació i manteniment, i també vigilància de la
piscina municipal.
Hi ha també 38.000 € de despesa de formalització, modificació i cancel.lació
d’operacions financeres, que ara aquestes es cobren i que abans no es

42

feien. Aquests diners venen compensats per transferències negatives de
despesa corrent, essent la més important la de 149.000 € procedents dels
estalvis dels interessos dels préstecs.
Hi ha un crèdit extraordinari d’inversió, que és per a l’adquisició de
maquinària per al pàrquing de la plaça Pere Torrent per valor de 62.000 €.
Respecte al suplement per a la inversió de 660.000 €, les dues terceres
parts corresponen a dues subvencions de l’Agència Catalana de Residus,
que tenen a veure amb la planta de triatge, i la resta ve de diferents
partides que són sobrants de diferents inversions.
La proposta presentada és del tenor següent:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries:

codi

1711
3300
3330
3331
3360
3422
9260
3300
9120
9310

21000
21200
21200
21200
21200
21200
21600
22100
23000
31100

I) Transferències positives (despesa corrent)
detall
Increment

P. i Jard. Sta Clotilde.- Cons.,mant i repar.
Casa Cultura.- Cons.mant i rep.
Museu del Mar.- Cons.,mant i reparacions
M.Can Saragossa.- Cons.,mant i repar.
Instal.Hto-art.- Cons.,mant i reparacions
Piscina municipal.- Cons.mant i rep.
Serv.informàtics.- Cons.i mant. equips
Casa Cultura.- Subm.llum
Òrgans de govern.- Dietes càrrecs electes
Serv.econ.- Desp.formalitz., modif. i cancel.

8.000,00
8.000,00
7.000,00
3.000,00
6.000,00
90.000,00
6.000,00
7.000,00
15.000,00
38.000,00

Total

188.000,00

II) Suplement de crèdit (inversió)

codi
1720 62204
1550 61902
1720 62300
1331 63200
1510 62200

detall
Medi ambient.- Constr.Planta Triatge
Vies Públiques.- Obres vial accès abocador
Medi Ambient.- Adquisició material
Aparc.Pl.Pere Torrent.- Canvi LED
Enderr.i reforma habitatge C/Pirineus, 6
(sentència)
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Increment
299.000,00
295.000,00
10.816,11
18.150,00
37.805,99

Total

codi

III) Crèdit Extraordinari (inversió)
detall

660.772,10

Increment

1331 63202 Aparc.Pl.Pere Torrent.- Adq. maquinària

62.000,00

Total

62.000,00

Total expedient de modificació de crèdit…………..............910.772,10
B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient
de referència se instrumentarà d’acord amb el que disposa
article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.

codi

9120
1711
3331
3360
0110

10000
22701
22701
22701
31000

I) Transferències negatives (despesa corrent)
detall
Minorament

Òrgans de govern.- Retribucions
Parcs i Jardins Sta Clotilde.- Cte vigilància
M.Can Saragossa.- Vigilància
Instal.Hto-art.- Contracte de serveis
Deute Públic.-Interessos préstecs formalit.
Total

codi

II) Majors i/o nous ingressos (inversions)
detall

75102 Generalitat.-Ag.Residus,mill.instal·lacions
75103 Generalitat.-Ag. Residus, posta en
marxa CTR
Total

codi

1550
1550
1790
1334
1651
1651

61932
61933
62300
63200
63200
63201

III) Baixes de Crèdits (inversions)
detall

15.000,00
8.000,00
3.000,00
13.000,00
149.000,00
188.000,00

Increment

295.000,00
299.000,00
594.000,00

Minorament

Vies Púb.- Mill.accés.3B13 des d'El Rieral
Vies Púb.- Remod. C/Enric Granados i Oliva
Platges. Millores instal·lacions
Aparc.antiga Plaça de Braus.- Canvi LED
Semàfors.- Millores i reformes
Semàfors.- Adequació LED
Total

13.694,09
928,01
34.000,00
18.150,00
25.000,00
37.000,00
128.772,10

C) Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la
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modificació de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el
qual s’atendran les reclamacions formulades. En cas de no presentarse cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es
procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en
el tauler d’anuncis de la Corporació.
Intervé el Sr. Cortés, dient que un cop més ens trobem davant d’una
modificació del pressupost. Creu que aquesta variació hauria d’haver estat
més solidària. L’estalvi més important és el de cost financers, però cap
d’aquests diners incrementen les àrees dirigides a les persones i als serveis
socials.
Aquests diners es destinen novament a equipaments, i la partida més
important, vergonyosament, va dirigida al manteniment de la piscina.
No cap dubte que aquesta modificació denota una vegada més una falta de
sensibilitat per a les persones.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que és la primera
modificació de crèdit, i realment amb unes quantitats més aviat petites. Les
despeses corrents es modifiquen en 188.000 €, mentre que les inversions
ho fan en 660.000 €, si bé la major part d’aquesta xifra, en concret 594.000
€, procedeixen de dues subvencions de la Generalitat destinades a la
posada en marxa del CTR i a la millora de la vialitat cap a l’abocador.
Com ja s’ha dit altres vegades, aquestes modificacions estan dintre la lògica
de la dinàmica dels pressupostos, doncs evidentment al llarg de l’any
succeeixen coses que s’han d’atendre. Una d’aquestes necessitats òbvies és
la maquinària per a l’aparcament del Pere Torrent, que per altra banda
també ajudarà a millorar els ingressos.
Suposa que des de la vessant política és el tema del manteniment de la
piscina el que generarà més debat. En tot cas, és una necessitat i per tot el
que ha comentat, el seu grup votarà a favor.
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez dient que els felicita perquè, malgrat
que estem a finals d’octubre, és la primera modificació i no són grans
quantitats. De fet, estem parlant de 188.000 € en despeses corrents, dels
quals 90.000 € corresponen al manteniment de la piscina.
S’ha de dir que en aquest tema també han fallat en els terminis, doncs fa
gairebé 1 any que la piscina està finalitzada i, per tant, han d’assumir
també la seva part de responsabilitat.
Es refereix també a altres despeses que augmenten i que són gairebé les de
l’any passat, com és el cas de la Casa de la Cultura.
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Com ja ha dit abans, la modificació és petita, si deixem a part les dues
subvencions rebudes de la Generalitat, tema pel qual els ha de felicitar.
Tornant a la Casa de la Cultura, els preocupa quan es repararà el tema del
sostre. Volen saber-ho i demana que es faci com més aviat possible.
Torna augmentar la despesa de llum de la Casa de la Cultura, i considera
que l’augment d’un 12% és exagerat. El PSC els va demanar un estudi
sobre l’estalvi energètic, ell el que els demana és que facin alguna cosa ja.
Benvingudes siguin les subvencions, però també hem de reclamar a la
Generalitat que ens paguin els deutes, i creu que això ho hem d’exigir molt
firmament.
Estan totalment d’acord en la renovació de la maquinària del pàrquing de la
Plaça Pere Torrent, i voldria que li expliquessin com és que hi ha una baixa
d’inversió pel tema dels leds, quan es va dir que aquest canvi és faria.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que estem davant
d’una nova modificació de crèdit dels pressupostos de CiU, aquells
pressupostos que nomes pensen en les infraestructures.
Una modificació de crèdit que el que fa és reordenar aquelles partides que
han estat calculades indegudament des d’un bon principi, aquells
pressupostos que el nostre grup va votar en contra i que de ben segur
patiran una nova modificació de crèdit abans de finalitzar l’any. I amb
l’argument hauran de passar el rascló.
Estem parlant de 188.000 € per una banda i quasi 129.000 € per un altra,
per pagar entre d’altres 90.000 € del caprici de les despeses de la piscina
municipal, que de ben segur vostès s’excusaran en que és per culpa d’algun
grup de l’oposició que ha presentat al·legacions al concurs d’adjudicació.
Com podran vostès observar no fem esment a les subvencions fetes per la
Generalitat de Catalunya (per les quals felicitem a l’equip de govern), per la
posada en marxa del centre de tractament de residus, de quasi 600.000 €.
Però si que fem esment als més de 310.000 € que es modifiquen del
pressupost ordinari. Entenem que aquesta mala previsió es podia haver
dedicat a altres menesters, com pot ser alguna de les 32 esmenes
presentades pel nostre grup als pressupostos.
De tota manera, i per no ser reiteratius i ser coherents amb les votacions
fetes en d’altres modificacions de crèdit, votarem en contra d’aquesta.
Però no sense queixar-nos que, per exemple, el llum de la piscina estigui
encès dia i nit. I no tornin a dir que el retard del seu funcionament és per
culpa de l’oposició, els responsables del retard són vostès i només vostès.
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Intervé, a continuació, el Sr. Bernat dient que en relació a la piscina, ara fa
un any que es va acabar l’obra i des de llavors només han fet que maquillar
els números i intentar confondre.
Perquè els hi dic que maquillen números?. Doncs perquè vostès
pressuposten 80.000 euros aquest any pel manteniment d’una piscina
tancada. Perquè van pressupostar 80.000?. Jo passat el temps penso que
van posar un número que no semblés ni molt ni poc. Perquè en realitat no
sabien què els costaria. Perquè encara ara no ho saben. I això és el que em
sap greu i em preocupa.
És un vaixell sense rumb. En l’estat d’execució a 30 de juny portaven
gastats ja 105.000 euros de manteniment només de la piscina. Ara porten a
modificació 90.000 euros més, però no els surten els números. Ni a ells ni a
vostès.
Mantenir tancada aquest any la piscina haurà costat als lloretencs més de
200.000 euros.
I encara ens hem de sentir que la piscina es retarda perquè l’oposició hem
presentat al.legacions. No tenen vergonya!. La piscina es va acabar el mes
d’octubre, la recepció es va fer al febrer i fins el mes de maig no tenien el
plec de condicions preparat. Fet que demostra un cop més la seva falta total
de planificació. Fem equipaments però no preveiem quant ens costarà el
seu manteniment o com el portarem a terme. De fet el plec està tan ben fet
que només s’hi ha presentat una empresa a concurs per poder-la gestionar.
Varem gastar 110.000 euros d’energia a la casa cultura fins al juny, quan hi
havia pressupostat per tot l’any 106.000. I ara en sumem 7.000, que no
seran suficients. Quan ens col.locaran els 93.000 euros que faltaran?.
Per altra banda, les transferències positives a despesa corrent doncs
tampoc se les creu.
I és més, ara es troba que les baixes d’inversions són totes aquelles que
tenim compromeses a l’acord de pressupostos. Són el canvi de led de la
plaça de braus, que misteriosament la donen de baixa. O l’adequació de led
als semàfors. Els recordo que varem comprometre’ns a fer política d’estalvi.
Ara vostès fan desaparèixer aquestes partides, i fan un canvi de cromos. Els
37.000 euros del canvi de led en el programa d’estalvi energètic més
25.000 dels semàfors.
D’aquesta quantitat, 13.000 euros concretament, eren per la regulació
semafòrica necessària en resposta a una pregunta que els varem fer al
plenari el dia 15 d’abril, per garantir la seguretat dels vianants que creuen
els passos de vianants en la rotonda.
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El dia 25 d’abril la Comissió de Vialitat ho va informar favorablement, i el
regidor s’omple d’orgull dient que aquesta partida està preparada, i ara
resulta que no és important perquè la fan desaparèixer.
Quant a les millores i instal.lacions a les platges, s’havia de comprar una
barca de salvament i no la comprem, la donem de baixa. Es veu que no és
important. Així estudiem la proposta, és a dir, tenim un govern que mira
d’esquena al mar.
Ho sentim però aquests canvis de partides no ens agraden, i per tant
votarem en contra.
Intervé, tot seguit, el Sr. Fuertes dient que no entén perquè s’ha esperat a
fer aquesta modificació de crèdit el mes d’octubre, quan ja s’han gastat els
diners que venen a modificar, i pregunta qui ha decidit ja fer aquestes
despeses quan no hi ha partida.
Referint-se a algunes de les partides, torna aparèixer la biblioteca, i creu
que s’hauria de decidir tancar la part de dalt, perquè sempre representa
majors despeses. Evidentment, no pot deixar de referir-se a l’augment de la
despesa de la piscina, que entén que a finals d’any s’anirà a 200.000 €, la
qual cosa provoca una gran alarma. Això torna a mostrar la mala gestió en
aquest tema.
L’equip de govern no ha fet els deures, ha estat dormint, ja que sabia quina
era la data en què la piscina estaria finalitzada. Suposa que diran que la
culpa és de l’oposició per haver presentat al.legacions al plec de condicions.
Però la realitat és que han tingut tot un any.
Respecte al tema de les subvencions rebudes de la Generalitat en relació al
tema del CTR, creu que haurien de reflexionar, doncs estem parlant de
Lloret, una potència turística, i ara passarem a tenir totes les deixalles de la
província.
Estem parlant de 114.000 Tones, que tenint en compte els 365 dies de
l’any, suposa entre 10 i 15 tràilers diaris venint a Lloret, amb la qual cosa
això suposa olors i perill per a la circulació, i més pel gir que s’ha de fer en
aquell indret. Aquest és el nombre de camions que surt, si es té en compte
el nombre total de Tones que vindran. Hem de tenir en compte això i com
encaixa amb el fet de ser una destinació turística.
Contesta el Sr. Frigola que la veritat és que una modificació petita ha donat
molt de joc.
Dir-li al Sr. Cortés que no s’ha dedicat diners a les partides de serveis
socials perquè no es necessiten, però que no es preocupi perquè aquesta no
és la última modificació, i si fos necessari se suplementarien aquestes
partides, però al menys de moment no ho és.
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S’ha parlat de la Casa de la Cultura, de la piscina, i ha de dir que són
instal.lacions complexes. Ja estem d’acord en que són de manteniment car,
però és el que és i el que no podem fer és tancar-les.
Pel que fa al tema de la gestió de la piscina, és veritat, les previsions a
vegades fallen, i ha hagut una certa demora però no d’un any, sinó d’uns 7
mesos.
Finalitza dient que entén que seria una irresponsabilitat no aprovar avui
aquesta modificació, i si ho fan s’equivocaran.
Intervé, novament, el Sr. Orobitg dient que pensa que abans de prendre la
decisió de no aprovar, s’hauria d’haver discutit aquelles partides amb les
que no estesin d’acord. Entén que se sentin maltractats, però haurien
d’haver negociat. Igual que s’han negociat altres coses, es podria haver
demanat canvi de partides al regidor.
Creu que era un exercici de responsabilitat negociar aquest tema amb
caràcter previ a aquest plenari si no s’estava d’acord.
Entén que no és seriós deixar d’aprovar avui aquesta modificació, i no sap si
això donarà rèdits polítics. Però el que té clar és que no es profitós per
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
De nou, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que la situació que es
presenta és complexa. Evidentment està el tema de la piscina, però es
pregunta que si ara es rebutja aquesta modificació, s’estaria rebutjant
també les subvencions de la Generalitat.
Creu sincerament que el tema de la gestió de la piscina ha sobrepassat
l’equip de govern.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Fuertes sobre el CTR, ha de dir que aquesta
instal.lació crea llocs de treball a Lloret, i això és molt important.
Aquesta instal.lació es va fer quan governaven ells a la Generalitat, i és una
obra necessària per a la gestió de les deixalles al nostre territori. No es pot
deixar que aquesta planta no funcioni.
En definitiva, resulta difícil votar en contra d’aquesta modificació.
Novament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que no creu que la modificació
de crèdit que es presenta sigui petita, doncs és de gairebé 1 milió d’euros;
el llum de la piscina està obert dia i nit. En tot cas, si no s’aprova, no serà
irresponsabilitat per part nostra sinó de vostès, equip de govern, per no
negociar.
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Sr. Frigola, de cultura vostè bé, però de números vostè deixa bastant que
desitjar.
De nou, pren la paraula el Sr. Bernat dient que ha faltat transparència en
aquest tema per part de l’equip de govern, i estan barrejant temes.
Nosaltres varem pactar un seguit de temes quan es va aprovar els
pressupostos, i ara alguns d’ells es cau amb aquesta modificació que té
moltes contradiccions amb el que varen aprovar en el seu dia en els
pressupostos. Considera que vostès haurien d’haver volgut negociar
aquesta modificació, i fàcilment es podria haver aprovat, com es va fer en el
pressupost i en les ordenances fiscals.
Creu que el seu grup no es mereix aquest tracte.
Torna a referir-se al tema dels leds, que ara la partida s’anul.la. Creu que el
que ha de fer l’equip de govern és retirar aquest punt de l’ordre del dia i
estudiar un acord que es pugui aprovar. Estem totalment disposats a fer-ho
com sempre.
Intervé, a continuació novament, el Sr. Fuertes dient que no creu que es
perdin els diners de les subvencions si avui no s’aprova aquesta modificació.
Ells no estan d’acord amb la planta de triatge, però no posaran pals a la
roda. No estan d’acord perquè quins beneficis obté el ciutadà de Lloret,
potser paga menys en el rebut d’escombraries?, creu que no.
Vostè, Sr. Frigola, és un kamikaze polític. Nosaltres no li hem dit a vostè de
no voler negociar. Són vostès els que governen i que han de demanar-ho.
No ens poden dir irresponsables a nosaltres, perquè no és just que diguin
això quan no estem d’acord amb el que es presenten. Els irresponsables són
vostès perquè no intenten negociar i perquè han fet una mala gestió en
diferents temes, entre ells el de la piscina.
Intervé el Sr. Valls dient que mai com ara ha estat tan fàcil estar a
l’oposició i fer coses grans de coses que són petites. Aquesta és una
realitat.
Perquè vostès podrien haver carregat contra la proposta com ho han fet, i
encara tres vegades més, però haurien d’haver permès que aquesta
modificació de crèdit necessària prosperés, com s’ha fet amb tots els
governs d’aquest ajuntament fins ara.
És lògica la crítica i ja saben fer-la, i pot ser dura. Però el que no pot ser és
que, perquè l’equip de govern estigui en minoria, no s’aprovi una
modificació necessària, perquè els consums se seguiran produint i perquè
les subvencions estan concedides.
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En tot cas, no estic dient que no se’ns critiqui, sinó que ens deixin tirar
endavant.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que les partides de serveis
socials encara tenen diners i, per tant, no s’han de modificar.
És cert que el tema de gestió de la piscina s’ha endarrerit, però no podem
oblidar que després dels esdeveniments del mes de gener varen estar
pràcticament 3 mesos paralitzat. Una vegada es varen aclarir molts temes,
hem tornat a treballar amb normalitat i confia que aquest tema es resolgui
aviat. Però durant aquest temps no va ser fàcil.
S’estan fent coses, però després es contestarà al prec sobre les goteres de
la Casa de la Cultura. S’està treballant, i també s’està treballant en el plec
de condicions que ens ha de permetre estalviar en el consum energètic.
Pel que fa a les despeses de llum de la piscina, hi ha un sol foc encès per
facilitar la tasca del vigilant. El semàfor del Puntet està funcionant. La
rotonda funciona si el semàfor està en àmbar, una vegada han sortit els
nens de l’escola. En tot cas, se’n pot parlar.
Pel que fa als retrets al Sr. Frigola, hem de tenir en compte la seva gestió i
que fruit de ella s’ha rebaixat el deute en 14 milions d’euros, malgrat les
dificultats econòmiques. Creu que no és poc precisament i, per tant, la seva
gestió entenem que és bona.
En principi, la piscina es posarà en marxa aviat, per tant, no estem parats i
treballem.
Respecte a les escombraries, la seva intervenció Sr. Fuertes ha estat molt
desafortunada. Creu que cal tenir en compte la cultura del reciclatge i el
gran avanç mediambiental que significa el CTR. L’entrada en vigor
d’aquesta instal.lació representarà 30.000 Tones menys a l’abocador.
Finalitza dient que es retira aquest punt de l’ordre del dia.
12.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que la
proposta de modificació de determinades ordenances fiscals que es porta a
aprovació del plenari es el resultat de incloure en la proposta les esmenes
presentades a la corresponent comissió informativa per part del propi equip
de govern i dels grups municipals del PSC i de ICV-EUiA.
Així doncs, fent un resum de la proposta, podríem dir que les ordenances
que no es modifiquen, quant a impostos municipals són: Impost sobre bens
immobles, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, Impost sobre
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activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, i Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Si bé hem de remarcar que per tal d’adaptar l’ordenança a la llei 16/2012
de 27 de desembre, es modifiquen determinats apartats del IBI per el que
fa referència a la no subjecció, a les exempcions i a les obligacions formals.
A l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació s’hi afegeixen
determinats carrers amb els seus coeficients.
Pel que fa a les taxes, no es modifiquen les següents: Taxa per serveis
relatius a la tinença d'animals domèstics, Taxa pels serveis del mercat
municipal, Taxa per visites a museus, exposicions, parcs i jardins,
monuments històrics o artístics o altres centres anàlegs, Taxa per la
prestació del servei de clavegueram, i Taxa de cementiri municipal.
La taxa per a la prestació de serveis administratius es modifica en
determinats aspectes de caràcter tècnic, per el que fa referència a
l’expedició de documents, inspeccions i exercici d’activitats i serveis.
La taxa per el servei de recollida, transport i tractament d’escombraries a
particulars i establiments, els apartats 8,9 i la disposició transitòria de
l’article 6 queden redactats de la forma següent:
“8. Es fixa la quantitat de 50,70 € tona, a la que se sumarà el cànon de
l’Agència de Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment per al
tractament de residus abocats directament per persones físiques o jurídiques
degudament autoritzades. Aquesta quota es mantindrà quan entri en
funcionament el Centre de Tractament de Residus, per aquelles tones que no
es tractin en el CTR.
9. Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la quantitat
d’una tona de residus, se’ls aplicarà una quota igual al cànon de l’Agència de
Residus de Catalunya vigent en cada moment.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A l’entrada en funcionament del Centre de Tractament de Residus (CTR) la
quota serà de 61,53 € tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus
de Catalunya de 5,84 €/tona en base a 52.342,23 tones de fracció de rebuig
(per un tipus impositiu de 12,4 €/tona) , i s’abonarà directament per les
persones físiques o jurídiques degudament autoritzades.”

Quant a la taxa per retirada o immobilització de vehicles de la via urbana,
s’incorporen noves tarifes per tal de discriminar entre dies laborables,
festius i nocturnitat.
La taxa per el subministrament d’aigua no es modifiquen les tarifes
corresponents al consum mínim i es modifiquen les tarifes corresponents
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als excessos al voltant d’un 5%. La conservació de comptadors varia, en
funció del diàmetre del mateix, entre 1 i 5 cèntims d’euro. Els dret de
connexió, col·locació i subministrament de comptadors s’incrementen al
voltant d’un 3%.
La taxa per ensenyaments especials veu disminuïda la tarifa pel que fa
referència als cursos per a gent gran passant dels 30 € a 20.
La taxa per a la realització d’activitats singulars de la policia municipal veu
ampliada la tipologia dels serveis adequant l’import de les tarifes als costos
del servei.
La taxa per d’utilització d’instal·lacions municipals incorpora les tarifes per
la cessió temporal d’us de les sales i espais dels centres cívics, que fins el
moment no estaven regulades.
Per el que fa a l’ordenança reguladora de diverses taxes per d’utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, a l’article 6, Tarifa
general de l’Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O INDUSTRIALS I
ELEMENTS ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, a la norma 4 s’afegeix el
següent apartat :
“d) Activitats lúdiques i esportives que utilitzin béns de domini públic,
se’ls aplicarà un coeficient corrector de 0,25.”
A l’article 6, Tarifes especials, a l’apartat a)Estacionament de vehicles punts
a)Aparcaments de superfície (excepte Sa Caleta), aparcament de la zona
esportiva i costa de Carbonell i d) Aparcament Plaça Pere Torrent i
aparcament de superfície de sa Caleta, allà on diu “de 1-6 al 30-9” hi dirà
“del 15-6 al 15-9”. Es deroguen les disposicions transitòries primera i
segona.
Pel que fa a la modificació de la regulació dels preus públics municipals, s’hi
afegeixen els preus del servei opcional dels bucs d’assaig. I es modifica el
redactat, bàsicament la durada de les falques publicitàries, augmentant
aquesta durada però mantenint les tarifes de l’ens autònom de serveis
municipals de comunicació, així mateix es regulen aspectes que fins ara no
es contemplaven.
En definitiva les modificacions proposades, fruit de l’acord entre els grups
municipals de CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA suposen un increment sobre l’últim
pressupost d’un 0,21% en els capítols 1,2 i 3 d’ingressos i d’un 0,17 %
sobre el total del pressupost.
Intervé el Sr. Orobitg dient que les últimes paraules del Sr. Frigola
defineixen aquestes ordenances fiscals, és a dir, tenen uns increments
mínims que fa que els ingressos no s’incrementin gaire.
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Són conscients que estan en minoria i, per tant, han negociat dintre d’uns
marges no gaire amples tant amb el PSC com ICV. Fruit aquestes
negociacions ha sortit aquesta proposta conjunta, a la que ha de fer un
retret, i és que de on sortiran els recursos.
Els únics que augmentes són en l’àmbit turístic. És evident que la
negociació és positiva, però també ho és que els ajuntaments no compten
amb els recursos necessaris, i això fa que al no augmentar aquest hem de
prioritzar encara més les despeses de l’Ajuntament.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Rodríguez dient que l’objectiu del seu
grup era negociar les ordenances fiscals. Que ha estat una negociació a tres
bandes i que, per tant, no s’han pogut complir tots els seus objectius, però
ha de dir que ha hagut una voluntat positiva per part de l’equip de govern i
dels dos grups per arribar a acords, i per tant la valoració és positiva.
Els seus objectius no complerts queden sobre la taula per altres anys. Així
no s’ha pogut aplicar, per diferents causes, una taxa específica per als
caixes automàtics. Tampoc una hora gratuïta en els pàrquings municipals
per aquells que siguin contribuents de l’impost de circulació tot l’any, també
per diferents circumstàncies no ha estat possible. Tampoc la congelació de
la taxa de deixalles a vivendes i petits comerços, però no per tots iguals,
perquè considera que això seria injust. Entén que això es podria compensar
amb la puja als hotels que han tingut una ocupació excel.lent, en la seva
majoria.
En canvi, sí que han aconseguit incidir en els cursos per als jubilats, passant
de 30 a 20 €; en la congelació de les taxes de la llar d’infants; en la
congelació dels preus del casal d’estiu, si bé han d’anar en aquest tema a la
tarifació social el proper any; que no hagi puja de l’aigua per als mínims
vitals i sí que n’hi hagi per l’excés, ja que els grans usuaris és un luxe;
també s’ha ampliat la gratuïtat en un mes d’una hora gratis de pàrquing,
ampliant el temps en que estigui aquesta gratificació.
En definitiva, entén que la negociació ha estat positiva, que la proposta
també ho és, i per tant votaran a favor. Ja saben quines seran les seves
demandes per a l’any vinent.
Intervé, a continuació, el Sr. Enric Martínez dient que un any mes ens
porten vostès unes OOFF que no són del tot les que nosaltres proposaríem.
Però si dir que estan en la línea i sense arribar a on nosaltres voldríem, per
aquest motiu ja els hi avancem que ens abstindrem en la votació.
Si no ha estat possible negociar amb vostès les OOFF, és perquè nomes
amb una trucada telefònica Sr. Frigola no es treballa un tema tant
important i de tanta repercussió com són els impostos que pagaran els
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ciutadans, tot i que ens consta per altres persones que vostès se senten
mes còmodes negociant amb el PSC i amb ICV-EUiA. Rés a dir.
I als fets em remeto ja que són les úniques esmenes que vostès han
acceptat, sense ni tant sols intentar negociar les nostres propostes amb el
grup que represento i que varen quedar sobre la taula del meu despatx.
Li recordo Sr. Frigola que vostè i jo varem quedar per reunir-nos el passat
dijous al mati abans de la comissió informativa i encara l’espero, ja veiem
quin es el seu tarannà dialogant.
No ens culpi a nosaltres, Sr. Valls, que governen en minoria. Es una qüestió
d’aritmètica de les urnes i una decisió seva.
Nosaltres hem proposat que es tingui en compte un tracte diferencial en els
pàrquings a aquells que paguen l’impost de circulació a Lloret, tenint 1 hora
gratuïta tot l’any.
Si que és cert que el seu grup havia votat a favor de disminuir una hora
gratuïta 1 mes més per a tothom.
Pel que fa al tema de les escombraries, és un fet que rebem les deixalles de
la nostra comarca i ara d’altres. I voldríem que això es veiés reflectit en les
factures dels veïns del nostre poble. Ja sap que ja es nota alguna cosa, però
ells voldrien molt més.
En tot cas, avui ens abstindrem i donem un vot de confiança.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bernat dient que ells també votaran a
favor, i que en principi no acceptaven cap pujada. Després la única que s’ha
acceptat és la penalització dels excessos de consum de l’aigua. La nostra
proposta inicial era congelar-ho tot. Però en un intent d’arribar a un consens
varem acceptar la pujada de la taxa de l’aigua pel que fa als excessos.
Hem de tenir consciència global, els recursos naturals s’esgoten i les
polítiques d’estalvi en tots sentits són les que han d’anar guanyant terreny.
En aquesta línia sentim la responsabilitat d’actuar i per això hem acceptat
aquesta única puja.
Per altra banda, considerem que aquest govern encara avui despilfarra els
diners. Vostès continuen vivint en un núvol i no s’adonen que la societat
està fent esforços heroics per superar el dia a dia. Aquest Ajuntament
encara no ha posat en marxa les polítiques d’estalvi que des del nostre
partit els varem obligar a comprometre’s, a través de l’acord de
pressupostos per l’exercici vigent.
Nosaltres haguéssim preferit acordar les ordenances fiscals mitjançant un
possible acord de pressupostos, perquè no ens preocupa tant el que paga el
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ciutadà sinó perquè ho paga. Com vostès entendran, als ciutadans no els
importarà pagar si veiessin que l’ajuntament està fent esforços en matèria
d’estalvi i prioritza els serveis als ciutadans.
No estem en disposició de posar més pressió fiscal als ciutadans sense un
retorn cap a Lloret. Enguany varem demanar 1 milió d’euros per arranjar
carrers, millorant el dia a dia dels ciutadans, inversió que no s’ha pogut fer
per no demanar el crèdit.
L’ajuntament ha signat uns convenis aquests últims anys que han hipotecat
sobremanera la vida dels ciutadans de Lloret de Mar. Primer amb la venda
de l’aigua a 25 anys, i segon amb el contracte dels serveis de neteja i
escombraries a 10 anys.
Com que els consums com a conseqüència de la crisi han baixat, ara els
hem de pagar l’equilibri financer gràcies a la seva mala política.
Les inversions que vostès han fet en aquests anys amb la venta d’un
patrimoni, un actiu que és de tots, han hipotecat el futur de la vila, com ja
ho veurem més endavant.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes dient que sembla que tots haurien
d’estar contents perquè es congelen les taxes, en tot cas és una alegria
continguda. Però ha de dir que en molts de llocs, en altres pobles, aquestes
es baixen. Per tant, ens tornem a quedar una miqueta més enrere, doncs
solament congelem però no donem el pas d’abaixar.
Sembla que el Sr. Valls deia que l’equip de govern no podia fer res per estar
en minoria. Però ell creu que malgrat això, han estat gastant molt. És
veritat que han reduït crèdit i deute, però això ho han fet amb els diners
dels ciutadans.
Aquests diners paguen una mala gestió en general i que es podrien
individualitzar en temes com el teatre, canvi de sentit del passeig, cultura,
turisme, etc.
L’equip de govern sap que no te majoria, però no actua en conseqüència. Si
fos així, parlarien i intentarien pactar amb els altres grups, però ells no,
primer gasten i després diuen que els altres són uns irresponsables.
No és aquesta la realitat. Així, el tema de l’aigua és un peix que es mossega
la cua. L’empresa concessionària vol guanyar el doble, diuen que s’ha de
mantenir l’equilibri econòmic financer; per tant, si baixa el consum han de
pujar el rebut. La pregunta és quin és l’equilibri?. La raó de tot això és que
fa anys es va privatitzar un bé que donava beneficis a l’Ajuntament.
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Haurien de negociar i fer-ho bé, i buscar solucions. De moment el ciutadà
paga igual i rep menys serveis, i això en part per infraestructures
sobrevalorades, com el tema de la piscina.
Han estat molts anys malgastant i ara patim les conseqüències.
Contesta el Sr. Frigola que el tema de l’aigua és molt important i que en
aquest punt hem de tenir en compte no solament que hi hagi una
concessió, sinó que també intervé el Consorci de la Costa Brava, que vol
pujar les taxes i, per tant, haurem de parlar tots plegats d’aquests temes.
Fins ara ningú ha demostrat amb números a la mà que sigui millor una
gestió directa de l’aigua, que no mitjançant un concessionari.
Creu que el Sr. Fuertes ja sap el que és l’equilibri econòmic financer, doncs
ell és concessionari en alguns llocs i la UTE de la terminal d’autobusos, de la
que ell en forma part, ho ha sol.licitat.
Vostès varen presentar uns grans números i varen aconseguir la concessió
de la terminal d’autobusos, però els números no han sortit. Què varen fer?.
Doncs varen reclamar l’equilibri econòmic financer. I que va fer la
Generalitat?. Doncs els va perdonar el cànon, els va donar una subvenció
per eixugar les pèrdues, i va instar a l’Ajuntament perquè els perdonéssim
el cànon del subsòl.
Doncs això que vostè va fer com empresa sembla que no li sembla bé que
no faci l’empresa concessionària. Nosaltres no defensem l’empresa, i
insistim que acceptin el risc empresarial. Però si es tracta de l’equilibri
econòmic financer, ho haurem d’estudiar.
Torna a intervenir el Sr. Rodríguez dient que el tema de l’aigua és molt
profund. En aquests moments donades les polítiques neoliberals hi ha un
mercat de l’aigua, és el procés al que es va.
Nosaltres considerem que l’aigua és un producte bàsic, però en aquests
moments per part de la dreta, l’aigua és un producte més que es necessita
vendre.
Li sorprèn el que ha de dir al Sr. Enric Martínez sobre l’hora gratuïta, perquè
el seu grup municipal va votar reduir un mes l’hora de pàrquing gratuït, no
fa gaire temps, i nosaltres avui l’hem recuperat.
La responsabilitat de salvar el planeta no solament ho és dels ciutadans sinó
també de les empreses. L’empresa pública de Lloret de Mar feia rentable
l’aigua, i ells respecte a aquest tema es varen oposar a la seva privatització
rotundament.
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Allò important no és tant el que es recapta, sinó que el que importa de
veritat és gastar-ho bé, i aquí és on es trobaran, si és que volen la nostra
aprovació dels pressupostos.
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient al Sr. Rodríguez que
ells portaven en el seu programa la gratuïtat de la primera hora en els
pàrquings municipals, vinculada a l’impost de circulació. En el seu moment
sí que varen estar a favor de reduir un mes l’hora gratuïta, però les
circumstàncies canvies i també les intencions de vot. Ells pensaven portar a
terme la gratuïtat de la primera hora durant la legislatura.
Recordar-li al Sr. Rodríguez que de les hemeroteques no es viu, i li recorda
qui va aprovar els anteriors pressupostos i ordenances municipals. Vostè,
no nosaltres.
De nou, intervé el Sr. Bernat dient que ells haurien volgut negociar al
mateix temps que aquestes ordenances el pressupost, però no ha pogut
ser. Per això, han intentat que s’apugin les menys possibles, perquè ells el
que intenten és defensar els interessos dels ciutadans. Per tant, faran
complir els contractes tant dels concessionaris de l’aigua com de la neteja, i
això és un compromís vers els ciutadans, sempre defensant els interessos
dels ciutadans i no de les empreses.
Torna a prendre la paraula el Sr. Fuertes dient que entén que l’equip de
govern clarament defensa l’empresa concessionària de l’aigua. En el seu
moment varen vendre l’aigua per 21 milions d’euros per fer coses per
enlluernar al ciutadà, donat que tenien majoria absoluta, però el crèdit el
paguem tots nosaltres durant 25 anys. L’Ajuntament defensa la companyia i
es demostra com el Sr. Valls, en el Ple anterior, volia cobrar dues vegades
els comptadors a una urbanització. Li varen demostrar l’error, doncs havia
una urbanització que no havia pagat.
Queda clar que vostès estan defensant els interessos de l’empresa.
Sr. Frigola, vostè ha ficat la pota. No sap si els seus companys de partit li
han dit que aquest era un tema tabú, perquè si ho tocaven m’estirarien a
mi de la llengua, i això és el que ha aconseguit.
Miri, la terminal d’autobusos no funciona perquè hi ha un concessionari, que
és qui més la utilitza, que deu 100.000 € aproximadament.
A més, no hauria d’haver tocat aquest tema, perquè l’alcalde aquí present i
l’anterior alcalde, en reunions a porta tancada i segons quines persones (i
ho pot demostrar) posaven pegues a qualsevol proposta d’aquesta terminal
d’autobusos, fins i tot posar publicitat o millorar molts altres temes, fins que
a mi no em fessin fora d’aquesta UTE. I això ho pot demostrar.
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Llavors, a aquesta terminal d’autobusos de Lloret, se li ha posat tots els
pals a les rodes com han pogut, per tal de fer-me fora a mi.
De nou, contesta el Sr. Frigola dient que no és cert que defensem a
l’empresa concessionària de l’aigua, doncs si fos així aquesta empresa no
ens hagués presentat una demanda al Jutjat Contenciós Administratiu.
I Sr. Fuertes, no li he contestat al tema de l’equilibri econòmic financer.
S’ha anat per les branques. I què pensa vostè dels ciutadans de Lloret quan
diu que es deixen enlluernar?. Per tant poca cosa els té vostè als ciutadans
de Lloret?. Penso que els nostres ciutadans es mereixen alguna cosa millor
que vostè.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que des de ell és alcalde hi ha un nou
gerent de la UTE de la terminal, amb el que s’ha reunit varies vegades,
sempre per temes positius, i mai han parlat l’ell. Sr. Fuertes, vostè el que
no ho sap s’ho inventa, i ja hi estem acostumats.
Respecte al tema de l’hora gratuïta per la gent que paga l’impost de
circulació, ja s’ha parlat amb Intervenció varies vegades. Si volen
presentar-ho per a l’any vinent, hi ha diverses alternatives i podem estudiar
la que ha aplicat algun poble veí.
Es rebaixa als jubilats 25 cèntims per cada vegada que utilitzen el servei,
creu que no és gran cosa, i quant a la tarifació social dels casals d’estiu, ja
sap que dóna molta feina.
El concepte que els mínims de l’aigua no pugin és bo, però també hem de
tenir en compte que això ajuda als que tenen segona residència.
L’augment de 1 mes en l’hora gratuïta en els pàrquings municipals, suposa
una disminució d’ingressos entre 80 i 100 mil euros. Per tant, totes
aquestes qüestions signifiquen menys ingressos i poder fer menys coses.
Vol dir que el PPC també estava en el govern quan es va portar a terme el
CTR i hi estaven totalment d’acord.
Pel que fa al tema de l’aigua, hem de fer un plantejament tots plegats,
doncs el Consorci de la Costa Brava té previst una puja molt important de
les tarifes a Lloret.
L’entrada en funcionament de la piscina afavorirà el turisme esportiu, que
cada vegada té més importància, a part dels nostres propis ciutadans.
En aigua s’ha fet una inversió molt important en la seva xarxa, i això
permet donar a les urbanitzacions aigua de quantitat. S’han invertit 4
milions i nosaltres volíem regularitzar el tema, però sembla que alguns
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prefereixin que hagi un senyor que cobri 17 euros de més sense cap
autorització, i ens veiem obligats a vendre a ell l’aigua.
És cert que va haver una urbanització que no va pagar els comptadors, però
aquesta urbanització va pagar ella tota la xarxa d’aigua, que suposa una
inversió molt superior al cost dels comptadors.
Creu que en el tema de l’aigua tots haurien de fer un exercici de
responsabilitat.
Per últim dir que han tingut varies reunions amb el gerent de la UTE de la
terminal com ha dit abans, i en cap moment s’ha parlat de vostè, Sr.
Fuertes, sinó de temes importants, com ara el transport a l’Aeroport de
Barcelona.
Donat que el grup del Millor ha presentat una esmena que no ha estat
exposada al Ple, es dóna un altre torn de paraula perquè ho puguin fer.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que retira el segon punt de
la part dispositiva de l’esmena presentada, però que manté el primer, per
tant, dóna lectura a la part expositiva i al primer punt de la part dispositiva:
“Que donada la situació econòmica actual i les dificultats en les que
moltes famílies es troben fins el punt de no poder fer front a les seves
hipoteques i perdre les seves vivendes, o patir els desallotjaments, i
essent un fet que encara s’agreuja més en aquelles famílies
monoparentals o en situació de greu malaltia o dependència, establir
uns criteris ben definits en aquests casos, amb la qual cosa, demana:
Establir el 50% de bonificació en impost de béns immobles de la
nostra població, per als cassos anteriorment esmentats en les
presents ordenances fiscals, que avui es porten a votació.”
Continua dient que no sap si ja es està recollit, però en tot cas no s’ha
portat a terme. En cas que ja existeixi, demana que se’n faci difusió.
Intervé de nou el Sr. Cortés dient que està a favor d’afavorir a les famílies
amb menys ingressos i que tenen una sola font d’ingressos. Creu que és
una proposta correcta i de justícia social.
A continuació, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que és molt lloable la
proposta, però que l’esmena solament té una finalitat populista. En tot cas,
les coses s’han d’estudiar, veure quin és el seu cost i la seva repercussió i
negociar-ho, i no ha estat aquest el cas.
S’exigeix a l’equip de govern que estudiï i raoni les propostes, però això
s’ha d’exigir a tots.
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La proposta és socialment acceptable, però no es pot presentar a última
hora per poder dir després que ha estat rebutjada pel Ple.
També intervé, seguidament, el Sr. Rodríguez dient que això és
impresentable. Que s’ha presentat a les 14 hores i que sembla un joc de
nens. No són formes. Ell ni tan sols té l’esmena i, per tant, entén que està
fora de lloc.
Les coses cal presentar-les abans perquè en el meu cas, per exemple, el
meu vot depèn d’un estudi i d’una reunió amb una assemblea, donat que
els acords són col.legiats. Vostè segurament funciona “jo decideixo, jo
mano”.
Per altra banda, es parla de tots els monoparentals i no de temes
econòmics, és a dir, una vegada més cafè per a tots, i nosaltres no estem
d’acord amb això perquè considerem que és injust i més en temps de crisi.
Intervé, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que ell no pot votar a
favor una esmena que ni tant sols té i per tant no coneix.
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat dient que tota proposta ha de
venir acompanyada d’un estudi previ, que en aquest cas no hi és. Per tant,
votaran en contra, ja que l’esmena arriba tard i s’hauria d’haver presentat
abans.
Contesta el Sr. Fuertes dient que ell l’ha entrat a les 14:17 hores i que, per
tant, hi ha marge. Ja ha passat altres vegades, i no creu que sigui tan
complicat decidir una cosa com aquesta. No creu que sigui així, Sr.
Rodríguez, i a més vostè ja ho sabia 1 hora abans.
Quant al que ha dit el Sr. Orobitg que és una proposta populista, dir-li que
té una notícia en la que es diu que aquesta proposta és la que va presentar
el grup municipal d’ERC a Sarrià de Ter, que és qui governa.
Finalitza les intervencions el Sr. Frigola dient que ells votaran en contra
perquè ja hi ha prevista una bonificació a les famílies monoparentals en
l’IBI.
Es tracta de famílies equiparables a les famílies nombroses, i es dóna si es
reuneixen certs requisits.
En aquest moment hi ha 13 famílies nombroses bonificades i cap
monoparental, perquè no compleixen els requisits. Potser es podria dir a
serveis socials que en facin publicitat.
En definitiva, tal i com ha dit, votaran en contra pels arguments ja reiterats
per la resta de grups.
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Sense més deliberació, es posa a votació primerament l’esmena, la qual és
rebutjada per 12 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, PSC-PM,
ERC i ICV-EUIA, 7 vots favorables dels regidors del grup de MILLOR i NO
ADSCRIT, i 2 abstencions dels regidors del grup PPC.
A continuació , es posa a votació la proposta tal i com consta a l’expedient,
la qual és aprovada amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU,
PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, 9 abstencions dels regidors dels grups MILLOR,
PPC i NO ADSCRIT. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
0 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
En l’annex de classificació de carrers s’afegeixen els següents:
CODI
8152
1238
1244
1245
1241
1242
1243

SG
C
PJ
PL
PL
LG
LG
LG

NOM DEL CARRER
CAPRI
JOAQUIM RUYRA
ESTEVE FABREGAS I BARRI
GERMINAL ROS I MARTI
L’HOSTALET
CANYELLES
PAPALUS

C
4
4
1
2
RESTO
RESTO
RESTO

SITUACIO
URCASA
URB MONTERREY
FANALS OEST/PUNTET
PLAÇA DEL TEATRE
DISSEMINATS
DISSEMINATS
DISSEMINATS

1.- MODIFICACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS
1.1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (ORDENANÇA FISCAL NÚM.
2)
Per adaptació a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, l’article 3.1 queda
redactat de la següent forma:
ARTICLE 3.- No Subjecció.
No estan subjectes a aquest impost:
1. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del
domini públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin
d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
2. Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
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a / Els de domini públic afectes a ús públic.
b/ Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament
per l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti
d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Per adaptació a la Llei 16/2012, de 27 de desembre l’article 5.2 queda
redactat de la següent forma:

ARTICLE 5.- Exempcions
2.- Exempcions directes de caràcter rogat.
S’afegeix el següent paràgraf al final de l’apartat b)
Expressament no estaran exempts els bens immobles enumerats en
aquest apartat b) quan estiguin afectes a explotacions econòmiques,
excepte o que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció
previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la
subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les
Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes
autònoms de l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de las
Comunitats Autònomes i de las entitats locals.
La resta de l’article no es modifica.
Es modifica l’article 14 que queda redactat de la següent forma:
ARTICLE 14.- Obligacions formals.Les alteracions referides als béns immobles susceptibles d'inscripció
cadastral que tinguin transcendència a efectes d'aquest impost
determinaran l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les
declaracions dirigides a la seva inscripció en el Cadastre Immobiliari,
conforme al que s'estableix en les seves normes reguladores.
2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)

Article 8. A) 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
I.- Documents administratius
En aquest apartat s’afegeix la següent tarifa:
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•

Autoritzacions anual publicitat dinàmica............. 48

L’apartat V queda redactat de la forma següent:
V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil
• Informes tècnics derivats del programa de gestió
policial.....
• Informes tècnics derivats de competència normativa de
policia local (accidents instruïts per policia local,
informes de tinença i transport de gossos perillosos,
informes per la tinença d’armes de 4a
categoria...)................................
• Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil ..............

25,50 €

38,00 €
25,50 €

Article 8. B) 2.-INSPECCIONS
L’apartat C queda redactat de la següent forma:
C.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Les inspeccions derivades d’expedients d’adequació o modificació de
les Activitats que comportin la necessitat de realitzar reformes per adaptar
les condicions del local a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, la llei 11/2009,
de 6 de juliol, la llei 3/2010, de 18 de febrer, i disposicions
complementàries, així com les disposicions de l'Ordenança municipal
d'intervenció administrativa i control de les activitats, se'ls aplicarà un
coeficient reductor del 0,5.
Article 8. B) 3.-EXERCICI D’ACTIVITATS I SERVEIS
B.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS, Punt b)
Aquest apartat queda redactat de la següent forma:
b) Els expedients d’adequació o modificació de les Activitats que comportin
la necessitat de realitzar reformes per adaptar les condicions del local a la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, la llei 11/2009, de 6 de juliol, la llei
3/2010, de 18 de febrer, i disposicions complementàries, així com les
disposicions de l’ordenança municipal d’intervenció administrativa i control
de les activitats, se’ls aplicarà un coeficient reductor del 0,5.
2.2.- TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. (ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 9)
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Els apartats 8 ,9 i la disposició transitòria de l’article 6 queden redactats de
la forma següent:
ARTICLE 6.- Base imposable i quota tributària
8. Es fixa la quantitat de 50,70 €/tona, a la que se sumarà el cànon de
l’Agència de Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment
per al tractament de residus abocats directament per persones
físiques o jurídiques degudament autoritzades. Aquesta quota es
mantindrà quan entri en funcionament el Centre de Tractament de
Residus, per a aquelles tones que no es tractin en el CTR.
9. Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la
quantitat d’una tona de residus, se’ls aplicarà una quota igual al
cànon de l’Agència de Residus de Catalunya vigent en cada moment.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
A l’entrada en funcionament del Centre de Tractament de Residus (CTR) la
quota serà de 61,53 €/ tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus
de Catalunya de 5,84 €/tona, en base a 52.342,23 tones de la fracció de
rebuig (per un tipus impositiu de 12,4 €/tona), i s’abonarà directament per
les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades.
La resta no es modifica.
2.3.TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DEL
CLAVEGUERAM(ORDENANÇA FISCAL NÚM.11)

SERVEI

DE

A l’apartat B) AUTORITZACIÓ PER LA CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM de l’article 5 s’incorpora un nou ítem:
- Cada local comercial.............................. 55,00 €
La resta no es modifica.
2.4.- TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA
VIA PÚBLICA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.12)
L’article 5 queda redactat de la següent forma:
ARTICLE 5.- Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Per retirada i transport de cada vehicle:
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Tipus
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg

Laborables Nocturn i festius
75,00
95,00
45,00
65,00
500,00
700,00

b) Per la immobilització de cada vehicle:
Tipus
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg

Laborables Nocturn i festius
50,00
75,00
30,00
45,00
80,00
100,00

S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta
d’hores.
En cas de realitzar-se la immobilització amb consentiment del
titular/conductor en zona de limitació horària i/o de pagament les
obligacions i despeses seran a càrrec del titular/conductor del vehicle
c)

Per dipòsit i custòdia del vehicle
El primer dia (24 hores)
A partir del segon dia:
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors.
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg

Quota zero
19,00 €/dia
13,00 €/dia
29,00 €/dia

D’acord amb el que estableix l’article 71.2 del RDL 339/1990, als vehicles
sostrets o utilitzats de forma il·legítima, sempre que s’acrediti mitjançant la
còpia de la denúncia presentada, se’ls aplicarà quota zero.
2.5.-TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
FISCAL NÚM.13)

(ORDENANÇA

L’article 6è relatiu a Bases i Tarifes queda redactat de la següent forma:
ARTICLE 6
El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat
constituirà com a màxim la base imposable. La quota tributària consistirà en
una quantitat determinada individualment en funció del consum d’aigua així
com pel diàmetre del comptador.
Mínim de consum facturable : 10 m3/abonat/mes.
Mínim de consum facturable, en subministraments d’ús comunitari:
10 m3/usuari/mes.

66

TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
BLOC I .- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la població.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,51 €/m3
1,15 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,46 €/m3
1,05 €/m3

BLOC II .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisa
una elevació.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,66 €/m3
1,50 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,60 €/m3
1,37 €/m3

BLOC III .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen
dues elevacions.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,74 €/m3
1,68 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,65 €/m3
1,54 €/m3

BLOC IV .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen
tres elevacions o més.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim
Dependències municipals i horts
municipals
Provisionals d’obres.
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0,96 €/m3
2,15 €/m3
0,41 €/m3
2,00 €/m3

AIGUA NO APTE PEL CONSUM HUMÀ
El usuari del consum d’aigua no apte pel consum humà procedent de la
ERA de Lloret, distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al
efecte, abonarà una tarifa de 0,10 €/m3.
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

0,32
0,42
0,54
0,70
1,04

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

Industrials :
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
200 mm

1,45
2,00
5,00
8,30
11,50
38,00

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no
atribuïble a la negligència de l’abonat, i sempre i quan l’abonat acrediti que
ha solventat la incidència aportant a l’entitat subministradora la
documentació justificativa de la reparació de la fuita, que es detecti en el
transcurs de dos trimestres consecutius en els rebuts trimestrals o de 4
mesos consecutius en el rebuts mensuals,
s’aplicarà en el rebut
corresponent les mesures reductores, consistents en facturar amb la tarifa
de primer tram, als m³ corresponents a la fuita.
Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a
un mateix client més d’un cop, en un període de dos anys.
ARTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

COL·LOCACIÓ

I

SUBMINISTRAMENT

Domèstics:
Comptador de 13 mm
Comptador de 15 mm
Comptador de 20 mm

264,00
397,00
412,00
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Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm

431,00
517,00

Industrials:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm

792,00
1.053,00
1.236,00
1.627,00

Per obres:
477,00
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 65,00 € per escomesa.”

del

2.6.- TAXES PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLARS D’INFANTS
MUNI CIPALS (ORDENANÇA NÚM. 15)
L’article 4t queda redactat de la següent forma:
Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les llars
d’infants municipals seran les següents:
Concepte
1. Drets d’inscripció.
2. Estada i assistència.
3. Servei de menjador.

Curs 2013/2014 Curs 2014/2015
80,00 €/any
80,00 €/any
130,00 €/mes
130,00 €/mes
6,00 €/dia
6,00 €/dia

2.7.- TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM.
16)
A l’annex de tarifes, punt 2.- CURSOS ESPORTIUS, es modifiquen els
següents:
-

Curs
Curs
Curs
Curs

de
de
de
de

natació sènior.................
gimnàstica sènior............
marxa nòrdica sènior..............
ioga sènior.............................

20,00
20,00
20,00
20,00

€
€
€
€

La resta no es modifica
2.8.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA
POLICIA MUNICIPAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19)
L’article 5 queda redactat de la forma següent:
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ARTICLE 5
1.
a) Habilitació d’espais d’estacionament sobre una longitud màxima
de 5 metres lineals
b) Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada metre o
fracció
c) Tall parcial o total d'un sentit de circulació
d) Tall total dels dos sentits de circulació

10,50
2,60
23,00
31,50

Les tarifes d’aquest apartat 1 s’entenen per a una duració de 6 hores. Si es
depassen, s’incrementarà en un 50%.
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris
Per cada agent i hora (o fracció):
En
En
En
En

horari
horari
horari
horari

diürn laborable
nocturn laborable
diürn festiu
nocturn i festiu

21,00
23,00
23,00
26,00

S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta
d’hores.
La celebració d’espectacles públics, acompanyament de vehicles per la seva
dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat que suposi la
prestació de serveis especials, la tarifa es calcularà en funció de les hores i
el nombre d’agents destinats a la prestació dels servei.
S’aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per l’Alcaldia,
a les autoritzacions concedides per la celebració d’espectacles públics
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històriques o de foment.
2.9.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
(ORDENANÇA NÚM. 20)
L’Annex de tarifes queda redactat de la següent forma:
A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
No es modifica
B) INSTAL·LACIONS CULTURALS (Teatre Municipal i Casa Cultura)
B.1) Teatre Municipal
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Sala Gran
El mínim per a la utilització serà de 4 hores i 4 tècnics.
Preu/hora/tècnic.....32,00 €
Sala d’assaig
Amb un mínim de 4 hores al dia, sense personal................ 100,00 €
A partir de 4 hores, per hora,sense personal...................... 25,00 €
B.2) Casa de la Cultura
•
•
•

Sala d’exposicions Biblioteca
30,00 €/dia
Sala polivalent
50,00 €/sessió
Altres sales de la Biblioteca Municipal (Espai 1, Espai 2, Espai 3 i
Aula-taller).
1 hora
2 hores
Sessions fins a 4 h.

10 €
15 €
30 €

Aquestes altres sales es posaran a disposició d’entitats i
particulars sempre i quan les necessitats de la biblioteca ho
permetin.
•
•

Aules escola d’adults
Bucs d’assaig:
1 hora
Abonament 10 hores
Abonament 20 hores

80,00 €/sessió
8€
72 €
136 €

C.- ALTRES INSTAL·LACIONS
a) Celebració de matrimonis civils
b) Utilització de sala de plens, aules i espais dels
centres d’educació primària o altres instal·lacions
municipals.
d) Utilització d’espai per a la instal·lació d’equips
remisors a la caseta Roca Grossa II.
Cada sessió equival a 4 hores o fracció
D.- CENTRES CÍVICS
Cessió temporal d’ús de les sales i espais dels Centres cívics:
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200,00 €

80,00 €/sessió
500,00 €/any

Sala 1 i sala polivalent del centre cívic del Rieral i els espais de tota la resta
d’equipaments centres cívics:
• Preu sessió (4 hores o fracció): 80,00 €
• Mitja jornada (entre 4 i 6 hores): 100,00 €
• Jornada complerta (a partir de 6 hores): 150,00 €
Sala 2 del centre cívic del Rieral (amb equipament audiovisual):
• Preu hora: 30,00 €
• Preu sessió (4 hores): 100,00 €
• Mitja jornada (entre 4 i 6 hores): 120,00 €
• Jornada complerta (a partir de 6 hores): 170,00 €
Exempcions, bonificacions i reduccions (apartats B,C i D):
•
•

Entitat/Assoc. sense ànim
d'Entitats de Lloret de Mar.
Entitat/ Assoc. sense ànim
d'Entitats de Lloret de Mar.

de lucre i figura en el Registre Municipal
Exempt.
de lucre i no figura en el Registre Municipal
Bonificació del 50%

Pel teatre aquestes exempcions queden limitades a una utilització per
any.
En els supòsits d’us de les dependències municipals, es podran establir
convenis amb empreses, entitats i particulars en els que es fixaran les
tarifes corresponents.
Es delega a cadascuna de les regidories la signatura d’aquests convenis,
donant compte a la Junta de Govern Local .
Normés de gestió (apartats B,C i D):
•
•

•

Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 20 %, excepte
pel teatre municipal.
Les entitats i associacions no lucratives que facin pagar entrada o quota
per accedir a les activitats organitzades, no se’ls aplicarà la quota
reduïda del servei de cessió d’espais sinó la que s’aplica als particulars o
empreses.
La sessió equival a 4 hores o fracció.

2.10.- ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23)
A l’article 6, Tarifa general de l’Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS
O INDUSTRIALS I ELEMENTS ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC a la
norma 4 s’afegeix el següent apartat c):
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c) Activitats lúdiques i esportives que utilitzin béns de domini públic,
se’ls aplicarà un coeficient corrector de 0,25.
A l’article 6, Tarifes especials, a l’apartat A) ESTACIONAMENT DE
VEHICLES, punts
a) Aparcaments de superfície (excepte Sa Caleta),
aparcament de la zona esportiva i Costa Carbonell i d) Aparcament Plaça
Pere Torrent i aparcament de superfície de Sa Caleta, allà on diu “De l’1/06
al 30/09” ha de dir “Del 15/06 al 15/09”

Es deroguen les disposicions transitòries primera i segona.
3.- MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
REGULACIÓ
GENERAL
DELS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24)

PREUS

PÚBLICS

MUNICIPALS

El punt 2 de l’annex queda redactat de la següent forma:
2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES
La fixació dels imports dels preus públics per serveis i activitats diverses es
delega a la Junta de Govern Local, en particular:
•
•
•
•
•

Venda de llibres
Treballs de la Brigada d’obres i Serveis d’aigües
Venda objectes botiga Museu Obert
Assistència i Estada al Centre Obert
Serveis opcionals dels Bucs d’assaig

El punt 4 de l’annex queda redactat de la següent forma:
4.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ.
Regiran les següents tarifes:
1.1- Falques publicitàries en general:
- De 25 segons cadascuna
- De 30 segons cadascuna
- De 35 segons cadascuna

4,10 €
5,00 €
6,00 €

1.2- Campanyes Especials:
Es consideren campanyes especials aquelles en les que es donin les
següents circumstàncies de forma conjunta:
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a) Tindrà com a finalitat única el promocionar una determinada marca,
empresa o nom comercial.

b) La durada serà de 30 segons.
c) El contracte tindrà una duració de sis mesos a un any.
Per cada falca ................................. 4,10 €
1.3- Emplaçament de falques:
En tot cas, l’emissora es reserva el dret de determinar la radiació de
les falques dintre d'un espai horari de màxima audiència, en el cas que el
client vulgui un horari en concret, la tarifa per passi s’incrementarà en un
10%
1.4- Producció de falques:
- Gravació de les falques amb una veu interna/externa de
l’emissora
22,50 €
- Gravació de les falques amb dues veus interna/externa de 32,50 €
l’emissora
1.5- Patrocini d’espais o Programes:
a) Patrocini d’espais o Programes
Amb radiació de la falca publicitària durant l’espai amb una falca de
reforç al llarg del dia, preu mensual ...... 150,00 €
En el cas d'establir-se una exclusivitat de la publicitat durant l'emissió de
l’espai en la corresponent hora, el preu s’incrementarà un 50%, excepte en
espais informatius on no pot haver-hi exclusivitat.
1.6.- Patrocini de micro-espais informatius
Amb radiació d’una menció a l’inici i una falca publicitària a la fi del microespai ...................... 150 €/mes.
1.7.- Falques a través d’agències o comercials autònoms:
a) Regiran les tarifes contingudes en els números anteriors.
b) S’abonarà en concepte de comissió a l’agència de publicitat i/o al
comercial autònom un 10% de l’import total facturat un cop cobrat.
Per resolució de la presidència es podran establir percentatges
diferents per a contractes singulars de venda de publicitat
1.8.- Falques d’anuncis per paraules
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En matèria de ofertes de treball...................... 3,30 € cada passi
La gravació de la falca serà gratuïta.
En matèria de pèrdues d’animals i objectes perduts seran gratuïtes.
1.9.- Publicitat a la web
Els preus dels anuncis a través del web es regiran pel temps en que
l’anunci o baner aparegui allotjat en el web.....................50 € per un mes.
El preu de la producció de l’anunci o baner serà a través de
pressupost.
1.10.- Produccions sonores
Per la gravació i/o muntatge de diverses fonts de so.......20 €/hora
1.11- Normes Generals de Gestió:

I) Per a l’emissió de qualsevol tipus de publicitat a través de l'emissora
municipal, serà necessària la signatura prèvia d'un contracte de
publicitat.
En el cas que la gestió sigui telemàtica, caldrà la confirmació del
corresponent pressupost per part del client via correu electrònic.
II) En aquest contracte s’establirà la forma de les tarifes. En general el
sistema de cobrament serà la domiciliació de les liquidacions que resultin
del contracte, o bé el seu ingrés directe, en metàl·lic, a l'Ens Autònom
Municipal en el moment de la seva signatura.
III) Les liquidacions de les tarifes es faran l’últim dia hàbil de cada mes, amb
referència a les emissions del mes.
IV) La falta de pagament d’una liquidació per l’anunciant determinarà, ultra
el cobrament per via de constrenyiment, la suspensió de l’emissió de la
publicitat contractada.
1.10.- Exempcions i Bonificacions:

I) La publicitat desenvolupada amb motiu de les campanyes electorals i
altres de caràcter polític, s'atendrà a les disposicions legals vigents en
cada moment.

II) La publicitat contractada serà objecte de l’aplicació d’una bonificació que
implicarà l’emissió d’una falca gratuïta per cada falca
directament pel departament de publicitat de l’emissora.

facturada

Aquesta bonificació s’aplicarà a partir d’un volum mínim de 30 falques
mensuals contractades i una durada mínima de 2 mesos de contracte.

75

III) La publicitat corresponent a les entitats sense ànim de lucre es regiran
pel següent règim de reduccions sobre la tarifa:
•
•

Entitat/Assoc sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal
d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt.
Entitat/ Assoc. sense ànim de lucre i no figura en el Registre
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del 50%

3.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2014, una
vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
4.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L’acord de modificació de les Ordenances Fiscals se sotmetran a
informació pública per un termini de 30 dies en el que els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
adients, d’acord amb el que estableix l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. Si en el transcurs de l´
esmentat termini no es presenten reclamacions, l’expedient s’entendrà
aprovat definitivament, d’acord a l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i el 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a
sessió per a la seva resolució, i s’acordarà l’aprovació definitiva.
14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS ICV-EUIA, PSC-PM, MILLOR i
PPC, PER CREAR UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el
qual dóna lectura íntegre de la moció, que és del tenor següent:
En data 9 d’Octubre de 2012, el Ple municipal va acordar no aprovar una
modificació de contracte en la que es proposava un increment de
1.606.905,02 € (IVA inclòs) en el cost definitiu de les obres de la piscina
municipal.
En data 2 d’Agost de 2013, el Ple municipal va acordar no aprovar la
liquidació d’obra de la piscina coberta en la que es proposava la quantitat de
693.568,65€.
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha pagat a la UTE formada per l’empreses
OHL S.A. i ÀRIDS VILANNA S.L. la quantitat de 9.548.548,07 € (IVA inclòs),
que correspon al preu d’adjudicació del contracte per a la construcció de la
piscina municipal coberta.
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D'aquesta quantitat s'han de descomptar les següents partides que es
reflecteixen en l’informe de l'arquitecta municipal:
•
•
•
•

Per demora en el termini d’execució de l’obra la quantitat de 483.000
€.
Una tanca que havia d’anar a càrrec del contractiste la quantitat de
362.609,77 € (IVA inclòs).
Millores ofertades en la licitació i valorades per l’empresa contractista
finalment no executades la quantitat de 34.047,22 € (IVA inclòs).
Existència de factures de consum de gas i electricitat de l’equipament
anteriors a la data de recepció de l’obra les quals ascendien a la
quantitat de 94.498,99 € (IVA inclòs).

Totes aquestes partides sumen una quantitat de 974.155,98 €.
Els grups municipals signants d'aquesta moció, creiem que l'equip de govern
local ha de vetllar pels interessos generals de la ciutadania del nostre
municipi.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de les
Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
ACORDS:
PRIMER: Emprendre totes aquelles accions que estiguin al seu abast, inclosa
la via judicial, per reclamar a la UTE la totalitat de la quantitat anteriorment
assenyalada.
SEGON: Crear una comissió d'investigació per depurar totes les
responsabilitats de qui, o quins van ser els ordenants d'executar les obres
que figuren en la modificació de contracte sense l'autorització de
l’òrgan municipal competent, el ple municipal. Aquesta comissió la formarà
un regidor de cada un dels grups municipals i es constituirà en el termini
màxim d'un mes des de l'aprovació d'aquesta moció.

Continua dient que l’obra de la piscina es va adjudicar per 9’5 milions
d’euros, però que es varen fer obres, encarregades fora de contracte, per
valor de 1’6 milions més. Algú va donar aquesta ordre i no va ser el Ple, que
era l’òrgan competent. L’obra es va executar i després es va voler que
s’aprovés, una vegada ja executades, pel Ple Municipal.
Nosaltres volem saber qui va donar aquesta ordre, ja que com ja hem dit,
no va ser l’òrgan competent que era el Plenari. Es va passar a aprovació la
liquidació de l’obra per un total de 1’6 milions, la qual cosa va ser rebutjada
(octubre 2012). Posteriorment (agost 2013) s’ha presentat una altra de
700.000 €, on es descomptaven totes les penalitats, que també va ser
rebutjada.
Entenem que una part d’aquests diners (9’5 milions) ja s’han pagat. Per
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tant, creiem que la UTE ens deu 900.000 € i els hem de reclamar, i algú ha
d’assumir la responsabilitat tècnica, política o el que sigui. Per això,
proposen crear la comissió.
Intervé el Sr. Orobitg dient que ells no votarà que no.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que tornem estar
davant d’una petició d’aclariment, si mes no de la despesa desmesurada de
mes d’un milió i mig d’euros al projecte de la piscina municipal, una de les
obres emblemàtiques de l’era Crespo, per la seva gloria pòstuma.
La nostra intenció no és altre que aclarir i depurar les responsabilitats ja
siguin tècniques com politiques, que ens han portat a aquesta situació. El
que tenim molt clar des del grup municipal del PPC és que no és la
ciutadania lloretenca la que ha d’assumir els costos dels capricis de
grandesa d’alguns politics d’aquests poble, com en el seu dia va succeir en
altres afers com pot ser la casa de la cultura o el teatre.
Es per això que animem també al grup d’ERC a que es sumi a aquesta
moció i deixi sol al grup de CiU en aquest afer, tal i com va fer en el seu dia
votant en contra del projecte.
Reconec que els nostres antecessors al grup municipal del PPC varen donar
suport al projecte inicial, i reitero inicial, no el que actualment tenim. Però
no és la situació que ens ocupa, el que ens ocupa es la despesa que vostès
han autoritzat per valor de més de 1.5 milions d’euros sense informar a
l’òrgan competent per aquests afers, que no es altre que el plenari,
intentant colar-nos per diferents llocs i formes l’aprovació de la despesa
desmesurada que ens ocupa.
El nostre grup està i estarà per la labor de desemmascarar als possibles
responsables, ja siguin tècnics o politics, d’aquests afer i per ser garantía de
la transparència en la despesa dels diners de tots els ciutadans lloretencs.
Això esta per sobre de tots vostès i de tots nosaltres, siguin quines siguin
les nostres sigles i molt més clar que com hem manifestat en altres
ocasions “qui la fa la paga”.
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que aquesta moció té com a finalitat
aclarir d’una vegada per totes el tema de la piscina municipal.
Des del PSC no entenem com es pretén pagar unes millores que ha fet la
constructora i que havia d’aprovar algú i, en canvi, no s’ha obligat a que
fessin les obres de millora que van incloure dins de la seva oferta.
El fet de crear la comissió no és res més que esbrinar qui va donar l’ordre
de fer millores que no estaven a la oferta de la constructora. I també com
es va signar el final de l’obra si no s’ha fet tot allò que la empresa
constructora va dir que faria pel preu final.
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Les millores ofertades en la licitació i que no s’han executat pugen a
362.609,77 euros. Aquestes millores potser van ser crucials a l’hora
d’adjudicar la obra a aquesta empresa i no a una altra. I no les han fet. Per
tant, aquest import s’ha de descomptar del total de l’import adjudicat. El
mateix passa amb les factures de gas i llum, una tanca que no s’ha fet, i la
demora en el termini d’execució de l’obra. En total 974.155,98 euros. Una
quantitat prou important.
Per altra banda, també es vol saber d’una vegada per totes, qui va donar el
vist-i-plau perquè es realitzessin obres que no estaven adjudicades, i que a
sobre, hem de pagar. En base a quins informes s’han fet aquestes obres no
licitades. Qui es el màxim responsable.
Un cop tinguem tota la informació, llavors es poden demanar les
responsabilitats jurídiques que siguin necessàries. Si en el seu dia l’equip de
govern hagués estat clar i transparent, ara no ens veuríem en aquesta
situació.
Si arribem a pagar el milió sis-cents mil euros el mes d’octubre, ja no
tindríem aquesta discussió. Això finalitzarà al jutjat.
Però vostè, Sr. Alcalde, podria evitar la comissió, donat que sap qui és
aquesta persona, i ens estalviaria temps si vostè volgués dir-ho. Sap que és
difícil, però volen tenir tota la informació sobre la piscina.
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que en aquest punt ha
hagut un engany constant per part d’aquest equip de govern. Han volgut
que entre tots salvessin aquest tema, però encara ho han complicat més.
Perquè clar, han gastat 1’6 milions més sense que ningú els autoritzés.
En el mes d’octubre del 2012 ja ho varen intentat col.lar, i entre altres
coses, també donaven 5 mesos més de temps per finalitzar les obres.
Curiós, primer a l’octubre de 2012 perdonaven, i després a l’agost de 2013
volien rescabalar per justificar 900.000 €.
Quina responsabilitat hi ha, qui la té?. El regidor d’infraestructures (que era
l’actual alcalde), el regidor d’urbanisme, el tècnic?. O potser el regidor
d’esports o el Sr. Alcalde que al final és qui decideix?.
Varen intentar enganyar amb la pròrroga, però després volen rescabalar
974.000 €.
Dubte qui ha donat l’ordre i qui ha signat, però l’obra està feta i l’empresa
ha de compensar, ja que no ha complert. Per tant, s’han de depurar
responsabilitats, ja que s’han signat pagaments i s’ha gastat més del
previst. Qui ha fet això?.
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Hi ha un major cost de 1’6 milions, però per altra part l’empresa no ha
complert, per tant hi ha dues responsabilitats: el que ha autoritzat pagar i
el que ha autoritzat fer més obra de la prevista per la quantitat abans
esmentada.
Seguidament, es refereix a l’esmena, que pretén depurar responsabilitats,
perquè l’Ajuntament reclami el que l’empresa deu. Ja sap que s’acabarà a
un jutjat i que s’ha de veure perquè s’ha pagat una quantitat que no està
autoritzada. Hem de tenir el compte el que diu la Llei d’Hisendes Locals,
sobre que les persones que han pagat sense poder fer-ho assumeixin la
responsabilitat personalment amb el seu patrimoni.
Intervé tot seguit, el Sr. Valls dient que el que avui es pregunta ja es va
contestar el juny de 2013 en un informe que ho fa detalladament, i que qui
ha signat tot el que s’ha fet és la direcció facultativa.
A l’expedient consten 92 actes s’obra signades per la direcció facultativa, on
estan els preus contradictoris i la major obra feta.
També voldria saber quines coses de les que es varen fer no haguessin fet
vostès. Si el tema de les peticions dels bombers o altres exigències
tècniques, com la de Fecsa-Endesa, o la descatalogació de certs productes.
També cal tenir en compte que en aquesta quantitat està l’increment d’un
3% d’IVA d’una part de l’obra, que va passar del 18 al 21 %.
Tot això està recollit a l’informe i va quedar assumida en la proposta de
liquidació.
Com ja ha dit, hi ha un informe de liquidació d’obra, doncs estan explicats i
detallats tots els preus contradictoris i la major obra.
Vol recordar que el preu de licitació era de 12’6 milions d’euros i que va ser
adjudicat en el seu dia també pel PPC i ICV-EUIA per un valor de 9’5 milions
d’euros, i que el cost final ha estat de 10.180.000 €, és a dir, un 20%
menys. Això és el que els estan reclamant.
Torna a dir que voldria saber quines obres no haurien fet els que presenten
la moció, i insisteix que el preu ha estat per sota del previst inicialment.
Contesta el Sr. Rodríguez que si que és veritat el preu inicial del projecte
que ha dit el Sr. Valls, però també ho és el preu d’adjudicació, i que ells
varen votar a favor. Però el preu d’adjudicació no va ser 12’6 sinó 9’5,
doncs va haver una baixa molt important, com passa en les obres
habitualment.
Vostès han intentat solucionar el problema amb posterioritat, perquè abans
tenien majoria absoluta i pensaven que duraria sempre. Però ara l’han
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perdut i, per tant, no podem consentir certes actituds que abans ja les
tenien però que podien aprovar-les per la seva majoria.
Ells tenen molts dubtes respecte a la piscina, però també en aquest país
ningú vol assumir responsabilitats. Però el que està clar és que l’ordre de
fer les obres no previstes es va fer sense l’autorització de l’òrgan
competent, que és aquest Ple. Això demostra com entenen vostès la
democràcia, i no és això.
S’aplica el preu contradictori a temes, com per exemple, el sistema
antigabines. Però aquest sistema no estava projectat, s’afegeix perquè si.
Ell entén el preu contradictori d’una altra manera, i un dia li va explicar al
Sr. Valls.
Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez dient que estem sempre donant
voltes al mateix. El projecte era de 12’6 milions i si ho va votar el PPC no
varen ser ells, sinó en tot cas els seus companys anteriors.
Del que estem parlant és que l’equip de govern va demanar justificar
aquestes majors obres i major cost quan ja estaven fetes, i solament amb
el criteri de l’equip de govern.
Volen la comissió per esbrinar les modificacions que vostès varen portar,
tenint en compte solament el seu criteri. Nosaltres ens hem trobat en
aquest problema. Senyors de l’equip de govern, facin les coses com s’han
de fer i no com fins ara.
Tot seguit, de nou, intervé el Sr. Bernat dient que ara pregunten què no
haurien fet ells. Creu que ara aquesta pregunta la fan massa tard. Havien
d’haver-la fet llavors, però es clar, tenien la majoria absoluta.
Han actuat com fan sempre i sembla que no hagin escarmentat. Les
eleccions del 2011 varen ser un reflex de la situació política, i creu que
aquesta situació de minoria és molt millor per al govern de Lloret i ho han
d’acceptar com més aviat possible, per evitar problemes com aquest.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que l’obra s’ha fet sense
l’autorització corresponent, i que el Sr. Valls no ens pot enganyar.
L’equip de govern ha fet l’estructura d’una casa i després l’ha omplert de
luxes, i quan ja s’han gastat tots els diners s’han adonat que s’havien
oblidat de fer coses necessàries.
Els ha preguntat quines coses ells no haguessin fet. Doncs per exemple una
plataforma per pujar, perquè pugui haver una orquestra sobre l’aigua (dit
pel director de l’obra) per a la natació rítmica. Tampoc hauríem posat vidres
per poder filmar per tota els nedadors. No hauríem posat 7 màquines per
filtrar l’aigua, quan sols se’n necessiten 6, per si s’espatlla alguna, perquè
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aquesta al no fer-se servir també estarà espatllada.
Vostè ens està enganyant, també quant a l’IVA. Perquè si s’hagués finalitzat
en el termini previst, no hi hauria aquesta despesa. També en tenen la
culpa vostès.
Llavors va entendre, quan varen venir a parlar amb ell els representants de
l’empresa que havia guanyat el concurs de la caserna, i li va dir que els
tècnics ja estaven d’acord amb l’augment del 400.000 € i que no hi havia
problema, però que l’oposició era molt dura i que no es deixaria. Això es va
fer també en la piscina?.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Valls dient que creu que el tema del
sistema antigabines l’haurien signat tots. Tot ho hem explicat ja dues
vegades almenys.
El director tècnic ha signat totes les actes de l’obra i a l’informe dels serveis
tècnics al que s’ha referit, queda tot explicat al detall.
Recorda que a part de la quantitat que ja estava finançada, es va aprovar,
també pel PSC, 900.000 € més de finançament, amb la qual cosa el que
quedava per finançar estava una mica per sota del 7% i, per tant, no
arribaven al 7%.
Aquesta no era una obra claus en mà, i els 900.000 € que es volen restar a
l’empresa no estan aprovats, perquè no es va aprovar ni la modificació ni la
liquidació i, per tant, no es poden descomptar fins que no s’aprovin, com
volen fer vostès.
Segurament s’haurà d’anar als jutjats, però potser també pel que vostès no
varen voler aprovar.
Novament, contesta el Sr. Rodríguez dient que el seu soci de govern els ha
deixat sols. Haurien de reflexionar.
Continua dient que el mes d’octubre de 2012 es va voler que s’aprovés 1’6
milions de més a “pal sec”. Després varen ser 700.000 €. Ell creu que això
es va fer d’acord amb l’empresa. No obstant, l’augment significava un 17%,
mentre que la llei permetia un 10% sense modificació del projecte.
No és la primera vegada que passa, ja ha passat en altres obres. Al menys
amb la caserna es varen plantar i per això trenca una llança a favor del
regidor d’urbanisme, que els va consultar.
Vostè, Sr. Valls, va dient que havien consensuat amb els grups que havien
aprovat el projecte aquestes modificacions, i això és mentida. Haurien
d’haver resolt aquest tema en el Ple i no ho varen fer, i ara se’ls està
passant factura.
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Intervé el Sr. Alcalde dient que estem parlant d’un projecte del 2008, les
obres dels quals s’inicien el 2010 i finalitzen el 2013. I en aquest termini
s’han fet alguns canvis i modificacions, com per exemple els canvis dels
productes descatalogats.
Però aquestes no són decisions d’un dia, sinó del devenir d’una obra durant
3 anys i sempre amb el vist-i-plau de la direcció facultativa i també de la
direcció tècnica. Són decisions que s’han de prendre i que no fer-ho significa
retard de l’obra i problemes greus per la mateixa. No es pot fer una truita
sense trencar l’ou.
Aquest plenari no ha aprovat ni la modificació proposada ni la liquidació de
l’obra. Per tant, no tenim res. Pensa que el que han de fer vostès és
almenys mirar-se l’informe tècnic del que hem estat parlant.
No hi ha per part de l’equip de govern decisió unilateral, vostès també
haurien aprovat la immensa majoria del que hi ha a l’informe.
Cal recordar que, tot i que el passat mes d’agost des de l’Alcaldia es va
proposa al Ple l’aprovació de la liquidació definitiva de l’obra, aquesta no va
aprovar-se. Per tant, en aquest moment no hi ha cap liquidació aprovada.
En segon lloc, la referència a la possible utilització de la “via judicial” no té
sentit. Cal no oblidar que l’Ajuntament és una Administració Pública i que,
per tant, els actes que dicta fent ús de les seves prerrogatives
d’Administració s’emmarquen en l’àmbit del dret administratiu i, per tant,
són immediatament executius. L’Ajuntament no ha d’anar a la via judicial
per a reclamar cap quantitat a una empresa contractista. Simplement li ha
de reclamar i fer-li la liquidació, i si no es paga en període voluntari, es
porta a la via executiva. Qui haurà d’anar a la via judicial serà l’empresa, no
l’Ajuntament.
Seguidament, per part de l’alcaldia, es dóna lectura a la part dispositiva de
l’esmena a la totalitat (donada que la part expositiva és la mateixa que la
moció), i que al ser a la totalitat substitueix a la moció presentada.
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena a la totalitat, la qual és
aprovada amb 13 vots favorables dels regidors dels grups de MILLOR, PSCPM, PPC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, 7 vots en contra dels regidors del grup
de CIU, i 1 abstenció del regidor del grup de ERC. Per tant, el Ple Municipal
adopta el següent acord:
En data 9 d’Octubre de 2012, el Ple municipal va acordar no aprovar
una modificació de contracte en la que es proposava un increment de
1.606.905,02 € (IVA inclòs) en el cost definitiu de les obres de la
piscina municipal.
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En data 2 d’Agost de 2013, el Ple municipal va acordar no aprovar la
liquidació d’obra de la piscina coberta en la que es proposava la
quantitat de 693.568,65€.
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha pagat a la UTE formada per
l’empreses OHL S.A. i ÀRIDS VILANNA S.L. la quantitat de
9.548.548,07 € (IVA inclòs), que correspon al preu d’adjudicació del
contracte per a la construcció de la piscina municipal coberta.
D’aquesta quantitat s'han de descomptar les següents partides que es
reflecteixen en l’informe de l'arquitecta municipal:
•
•
•
•

Per demora en el termini d’execució de l’obra la quantitat de
483.000 €.
Una tanca que havia d’anar a càrrec del contractista la
quantitat de 34.047,22 € (IVA inclòs).
Millores ofertades en la licitació i valorades per l’empresa
contractista finalment no executades la quantitat de
362.609,77 € (IVA inclòs).
Existència de factures de consum de gas i electricitat de
l’equipament anteriors a la data de recepció de l’obra les quals
ascendien a la quantitat de 94.498,99 € (IVA inclòs).

Totes aquestes partides sumen una quantitat de 974.155,98 €.
Els grups municipals signants d'aquesta moció, creiem que l'equip de
govern local ha de vetllar pels interessos generals de la ciutadania del
nostre municipi.
Per tot això, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar pren
els següents
ACORDS:
PRIMER: Que mitjançant els acords presos per aquest Ple Municipal,
el mateix emprengui de forma immediata i amb caire urgent, totes
aquelles accions necessàries, inclosa la via judicial, per reclamar a la
UTE la totalitat de la quantitat de 974.155,98 €, amb els interessos
corresponents que el temps o el retard estableixi.
SEGON: Crear una comissió d'investigació per depurar totes les
responsabilitats de qui, o quins van ser els ordenants d'executar les
obres que figuren en la modificació de contracte sense l'autorització
de l’òrgan municipal competent, el Ple Municipal. Aquesta comissió la
formarà un regidor de cada un dels grups municipals amb vot
ponderat, i es constituirà en el termini màxim d'un mes des de
l'aprovació d'aquesta moció.
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Si de les conclusions d’aquesta comissió i les proves disposades se’n
derivessin possibles responsabilitats civils, penals o administratives,
la Corporació presentarà, com a part demandant i perjudicada, les
accions jurisdiccionals corresponents.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes d’agost: núm. 1999 de data 01/08/2013 fins al núm. 2592 de
data 30/08/2013.
Mes de setembre: núm. 2593 de data 02/09/2013 fins al núm.
2812 de data 30/09/2013.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’agost: núm. 584 de data 01/08/2013 fins al núm. 665 de
data 30/08/2013.
Mes de setembre: núm. 666 de data 02/09/2013 fins al núm. 710
de data 30/09/2013.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal de
MILLOR:
El passat plenari del mes de juny varem sol.licitar que tots els
plenaris dels darrers 10 anys enregistrats en vídeo, fossin exposats
en la secció de videoclub de la biblioteca perquè els ciutadans puguin
consultar o fer les copies corresponents per consultar la història de
les decisions i arguments presos pels nostres polítics els darrers anys.
PREGUEM:
Que se’ns informi de com està el tema, i si encara no s’ha dut a
terme després de quatre mesos, quin ha estat el motiu a més de quin
és el “timeing” per poder disposar públicament i per tots els ciutadans
dels enregistraments de tots els plenaris, per formar part de la
història de la nostra vila.

85

Contesta la Sra. Olivé dient que li demana personalment que les preguntes
es facin amb més temps (avui s’han presentat a les 14:30 hores, doncs s’ha
fet a última hora del matí i és difícil contestat en tan poc temps, i a ella li
agrada fer-ho bé. Cal tenir en compte que el personal té uns horaris i que a
vegades es requereix dels nostres tècnics per contestar com cal.
Respecte al tema, ha de dir que tota la nostra història està a l’arxiu
municipal i, per tant, tots els ciutadans poden consultar-ho tot allà, inclosos
els Plens Municipals.
També des de l’any 2006 estan tots els Plens Municipals disponibles a la
web municipal. Ja li varen dir en un Ple anterior. En aquest moment no té
un timing per aquest tema, però la intenció és fer-ho. Recalcar que no és un
servei que no existeixi.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal de
MILLOR:
Que després de que en el passat plenari del mes de maig, els dos
grups municipals d’ICV-EUIA i MILLOR presentéssim un llistat de
qüestions en relació a la gestió de la finca de Can Juncadella i que en
un intent patètic per part del regidor Sr. Valls s’intentés tirar pilotes
fora, i tot i que varem demanar rebre les respostes per escrit, la qual
cosa a dia d’avui encara no hem rebut cap dels dos grups municipals.
PREGUEM:
Que se’ns respongui per escrit i detalladament cadascuna de les
qüestions exposades i que consten en la convocatòria del plenari, en
el menor temps possible donant compliment al que estableix la llei i
al que es pregunta, ja que com varem deixar constància durant el
Ple, no ens donem per assabentats amb la intervenció del regidor en
qüestió.
Contesta el Sr. Alcalde dient que això ja es va contestar pel Sr. Valls, i
consta per escrit a l’acta corresponent.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal de
MILLOR:
Que és voluntat d’aquest grup municipal que es dugui a terme les
accions corresponents per legalitzar el circuit de Can Daura (si no ho
està ja) per la qual cosa,
PREGUEM:
Que els serveis tècnics de la casa preparin el corresponent plec de
condicions per obrir en concurs públic, l’adjudicació per l’adequació i
gestió del circuit de Can Daura en els propers dos mesos.
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Contesta la Sra. Olivé que és voluntat de l’equip de govern tirar el tema
endavant. Primer s’ha de legalitzar i després s’ha de solucionar el tema de
la gestió, i aquesta és la seva intenció. S’alegra que el seu grup també
vulgui fer-ho, i per tant estem amb això.
Ja es va aprovar un pla especial d’urbanisme.
Per tant, el compromís és fer-ho però no pot dir que es farà en dos mesos,
perquè hi ha un procés administratiu que s’ha de complir, però l’equip de
govern ho impulsarà.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal de
MILLOR:
El partit del Millor demana que es dugui a terme alguna acció vers el
que exposem a continuació:
Arrel de diferents queixes de veïns de Lloret, pel que fa a la recollida
de gossos perduts al nostre terme municipal, i amb la resposta per
part de la Policia Local de que només ofereixen servei de recollida de
9:00 a 20:00, ja que aquest és l’horari d’obertura de la protectora
d’animals de Tossa, fet que deixa un ampli termini de temps sense
cobertura de l’anomenat servei.
El darrer dia 9 de setembre varem aprovar per nosaltres mateixos,
que efectivament així es procedeix i que es va trucar fins a 3 cops a
la policia local per tal que vingués una patrulla amb el lector de
microxip i poder identificar així al propietari del gos, que estava
interrompent el trànsit de vehicles a l’alçada de Can Taulina, i no va
ser fins que un agent que estava fora de servei va telefonar amb el
seu propi mòbil, a instàncies nostres i, efectivament, als 10 minuts ja
teníem allà a la patrulla, que va poder identificar mitjançant el
microxip als propietaris del gos i requerir que vinguessin a recollir-lo,
i redactar la conseqüent infracció a l’Ordenança de Tinença d’Animals
de Companyia.
Arrel de diferents queixes de veïns de Lloret, pel que fa a la gran
concentració de deposicions canines a la zona del turó de Can Buc,
fent que sigui desagradable el passejar per aquella privilegiada zona,
per la qual trobem pares amb els seus fills, gent fent esport i gran
afluència de gent amb els seus gossos de companyia.
PREGUEM:
1. S’estudiï la creació d’un protocol a seguir per donar cobertura
al termini de temps que la nostra vila està mancada del servei
de la protectora de Tossa, i que es doni la importància que
mereix la qüestió, ja que no poden quedar lliures i sense
control aquests animals pels nostres carrers.
2. Es tingui control d que els propietaris d’animals recullin les
deposicions de les seves mascotes i les llencin als diferents
contenidors que es poden trobar a la zona.
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3. S’instal.li un dispensador de bosses per recollir els excrements
canins a la zona del turó de Can Buc.
Contesta el Sr. Riera dient que el servei que presta l’Ajuntament és de 24
hores, que no té un horari marcat, i es fa de diferents maneres.
Per una banda, treballem amb el Centre de Recollida de la Selva, no ho fem
–com vostè diu- amb la Protectora d’Animals de Tossa (que és privada)
sinó, com ha dit abans, amb el Centre de Recollida de la Selva que depèn
del Consell Comarcal.
Per tant, es treballa amb ells, amb els agents de protecció de l’entorn, i
també amb la pròpia Policia Local, la qual recull els gossos que generen un
mal estat i quan pot haver gravetat, i per tant no es pot esperar.
L’Ajuntament de Lloret de Mar per poder portar a terme aquesta tasca,
compta amb els mitjans adients aquest servei, i en els darrers anys s’ha
adquirit material divers: Construcció de 3 gàbies al Servei municipal de
Manteniment per l’allotjament temporal d’animals; Guants de protecció;
Corretges; Lector de xip; i un rènting de vehicle tipus pick-up per poder
traslladar els animals.
Hi ha hagut un increment de les infraccions d’abandonament d’animals d’un
30%. Així, hem passat de 138 abandonaments l’any 2012 a 145 en l’any
2013. Això ens genera problemes en el treball que es porta a terme fins
ara, i per això s’està treballant en un nou protocol.
Respecte a la instal·lació de papereres expenedores de bosses en parcs i
zones habituals de presència d’animals, concretament en el turó d’en Buc
n’hi ha 5, situades 3 plaça Domènech Moner, 1 passeig de Cúllar junt a la
font de la Kaikuta i 1 a la zona d’estada de dins el turó que queda darrera el
parc infantil. Es reparteixen gratuïtament bosses, aproximadament 100.000
unitats/any, des de l’OIAC. També es fa difusió a través de la plana web
(àrea de medi ambient) de la possibilitat de recollir gratuïtament les bosses
a l’OIAC
Es podria reubicar una de les 3 papereres de la plaça Domènech i Moner i
col·locar-la entre el parc infantil i el parc de salut de dins el recinte del Turó
d’en Buc.
Sobre aquest tema, intervé el Sr. Alcalde dient que lamentablement hi ha
alguns ciutadans incívics que el que fan és agafar totes les bosses
dispensadores per tal de no haver-ne de comprar.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal de
MILLOR:
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Que després de comprovar la greu situació econòmica en la que es
troba la residència Continental de Lloret de Mar, amb 79 avis i més
de 40 treballadors, arrel de la vergonyosa actuació per part de la
Generalitat de Catalunya que els hi deu uns 151.000 € endarrerits en
els pagaments de juliol de 2012 fins a dia d’avui, provocant una
situació insostenible que pot acabar suposant el tancament de
l’establiment, fent que els avis retornin a les seves famílies i la
pèrdua de tants llocs de treball de ciutadans de Lloret,
PREGUEM:
Que aquest equip de govern es posi a treballar de manera imminent i
urgent amb els responsables de la Generalitat, sol.licitant una reunió
aquesta mateixa setmana, perquè facin front al deute impagat i així
mantenir la residència i les atencions als nostres avis. Que jo mateix
em poso a disposició d’aquest equip de govern i en especial de
l’alcalde, per acompanyar-lo i buscar les solucions necessàries per
resoldre la situació, incloent-hi les ajudes necessàries per part del
departament de benestar social fins que la Generalitat regularitzi la
situació amb la residència.
Contesta el Sr. Alcalde dient que aquest mateix divendres han estat tant ell
com a regidora de Serveis Socials amb un dels socis en la pròpia residència.
Anteriorment havien estat parlant en l’Alcaldia, i ell es va comprometre a
visitar-la, tal i com ja ha dit que va fer.
La situació és precària perquè tenen uns endarreriments de cobrament
importants. No és ben bé la xifra que diu el Sr. Fuertes, perquè es
desglossa en 3 quantitats. Hi ha una tercera que ja li explicarà, en tot cas.
Per la seva part, ja han fet gestions amb la Generalitat de Catalunya i
també en sèu parlamentària, perquè s’agilitzin els pagaments pendents.
Una de les sortides és fer un pla de pagament, i que dels diners que els
deuen, es paguessin els suficients per fer front a les nòmines del personal
fins a final d’any.
El tema els preocupa molt, ja que considera que és un establiment que
dóna molt bon servei, i que malgrat ser privat té moltes places concertades
a l’Ajuntament. Seguiran ocupant-se del tema.
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal
de PPC:
Després de poder constatar que la voluntat de la majoria de partits
representats en aquest consistori, en el sentit de donar impuls a la
construcció del tant desitjat aparcament soterrat al passeig marítim
de Lloret, i un cop assabentats que les gestions fetes a instàncies
d’aquest grup municipal, per part de la nostra diputada nacional Sra.
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Concepció Veray, han donat resultats positius, aconseguint que els
ministeris corresponents vegin amb bons ulls el projecte, i amb la
repercussió econòmica que això suposaria per la revitalització del
teixit industrial tant hoteler com comercial de la zona, i facilitar així la
revitalització del casc antic amb llocs d’aparcament en primera línea
de mar.
Per tot això, preguem que en la major brevetat possible es procedeixi
a tornar a iniciar la tramitació de les autoritzacions pertinents que
permetin tornar a iniciar el projecte de construcció d’un pàrquing
soterrat al Passeig Jacint Verdaguer de Lloret de Mar.
Contesta el Sr. Alcalde dient que és un tema que no s’ha deixat mai, i que
s’haurà d’anar novament a Madrid. La última vegada ja varen dir que
donarien autorització, però existia el problema del cànon. Encara no ho
sabem, però si fos al voltant dels 90.000 € o més (com ens varen dir), no
ens en podríem sortir. Seria inviable per qualsevol concessionari. Els tindrà
informats quan tingui la resposta a aquest tema.
Pregunta presentada pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup
municipal de PPC:
Assabentats per part d’un motoclub de la vila, en el sentit de voler
gestionar el circuit de Can Daura, i ens constaten que la regidoria
d’esports d’aquest Ajuntament ha mantingut converses amb els
responsables de l’esmentat club, en el sentit de poder organitzar la
cursa de resistència que es venia celebrant els últims 4 anys per la
festa major d’hivern al circuit, i la possible gestió del circuit per poder
canalitzar tots aquells usuaris estrangers que durant l’època hivernal
utilitzen els nostres boscos per entrenar malmetent-los, davant de la
impossibilitat de fer-ho a cap circuit del nostre municipi, estant
l’equipament de Can Daura sense cap utilitat específica en aquest
moment.
Demanem que ens exposi els motius justificats de la negativa a cedir
l’ús del circuit al motoclub interessat, tant per la carrera anteriorment
esmentada com de la gestió del mateix.
Contesta la Sra. Olivé dient que en l’actualitat, des de fa un mes, hi ha dos
motoclubs a Lloret i suposa que es refereix a recent creat Motoclub
Gasafons Lloret.
Li sap greu dir-li que les afirmacions que fa a la seva pregunta no s’ajusten
a la realitat, donat que mai hi ha hagut cap negativa per part de la secció
d’esports, ni al tema de la gestió ni per a la organització de la cursa. Tot al
contrari, sempre s’ha rebut al president del club i als seus membres amb la
voluntat de poder fer aquesta cursa, però donant compliment als
requeriments legals.
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Seguidament, dóna lectura a l’informe del tècnic d’esports, donat que a la
reunió hi estava present:
“El dimarts 17 de setembre a les 10.00 hores, varen tenir reunió al despatx
d’Alcaldia amb el Sr. Xavier Terradas, la regidora Sra. Olivé, Serveis Tècnics
Municipals i la tècnica d’Esports.
En aquesta reunió es va exposar llargament quin era l’estat de tramitació
urbanística de la zona del circuit de Can Daura i quins eren els passos a
seguir si la voluntat era poder desenvolupar l’activitat de circuit obert al
públic per a curses de motocicletes. En resum, aquesta zona ja disposa d’un
Pla Especial Urbanístic aprovat en data 27/02/12, i ara restaria desenvolupar
aquest planejament amb la presentació d’un projecte amb un pla d’etapes
segons el Pla Especial, i la corresponent llicència de legalització de l’activitat.
Així doncs, es va explicar la impossibilitat de fer curses en el circuit
actualment per no disposar de les autoritzacions corresponents ni donar
compliment al POUM, i també la manera de donar compliment al
planejament perquè fos possible més endavant.
Posteriorment des de Serveis Tècnics Municipals s’ha atès el Sr. Terradas en
diferents ocasions per resoldre consultes relatives a la possibilitat
d’organitzar curses de motocròs en el circuit de Can Daura o en altres
terrenys no municipals.
Davant d’aquestes consultes sempre s’ha informat que la tramitació de
l’autorització corresponent s’ha de fer d’acord amb el procediment per a
sol·licitar activitats extraordinàries (Decret 112/2010, de 31 d’agost).
Aquest reglament estableix que per a la petició d’una autorització
extraordinària cal realitzar el tràmit que està disposat en el “Títol Tercer Capítol Tercer: Llicències i autoritzacions per a espectacles públics o
activitats recreatives de caràcter extraordinari”. La tramitació de la sol·licitud
s’ha de fer davant la Generalitat, no a l’Ajuntament.
En data 26 de setembre l’enginyer tècnic d’Activitats va enviar un correu
electrònic amb aquesta informació al correu facilitat pel president del club,
perquè rebés també tota la informació.
Si la voluntat és poder organitzar una cursa en terrenys no municipals s’ha
de fer la sol·licitud seguint la tramitació exposada davant la Generalitat.”

Continua dient que evidentment, per fer la gestió s’ha de fer un concurs, i
per tant, de moment sols es pot fer utilitzacions puntuals complint la
normativa.
Potser ha hagut un malentès, perquè es deia que no havien rebut la
informació, però jo tinc còpia de l’email on aquesta consta.
La cursa es podrà fer quan es tingui l’autorització, i quant al tema de la
gestió, s’ha de fer el concurs, ja que no es pot adjudicar a ningú sense fer-
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ho. No creu que el Sr. Martínez estigui dient que no es faci així, i en tot cas
a ningú se li nega el poder presentar-se.
Pregunta presentada pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup
municipal de PPC:
El passat Ple de data 2 d’agost de 2013, aquest grup municipal va
presentar un prec en el sentit de que es demanés a l’empresa
adjudicatària de l’obra l’arranjament del paviment del cementiri, i vist
que a dia d’avui encara hi ha deficiències evidents del mal estat del
ferm del nostre cementiri, preguntem en quin estat està la reclamació
feta i quines actuacions es pensen fer per donar solució al tema que
ens ocupa.
Continua dient que aquesta pregunta la pot argumentar en el sentit que
l’empresa adjudicatària era Aglomerats Girona, que va subcontractar a
l’empresa Euros.
Que la solució que s’ha donat és que Aglomerats Girona ha anat a parlar
amb els nostres empleats del cementiri, i es va portar una radial amb motor
perquè fessin els talls ells mateixos.
Això no és de rebut. Els responsables són les dues empreses, no els
treballadors de l’Ajuntament.
Contesta el Sr. Alcalde que llegirà un resum de les actuacions en relació a
les deficiències de material detectades en el paviment de l’obra de
Rehabilitació de paviments de la part vella del Cementiri del Municipi de
Lloret de Mar, i que després li farà entrega d’aquest informe al Sr. Martínez
perquè el tingui.
“Els Serveis Tècnics d’Urbanisme durant el període de garantia van
detectar que el comportament del paviment subministrat en moltes
zones es movia i s’aixecava, quedant les peces despreses del seu
suport o trencant-se.
Durant el mes d’octubre de 2010 es va realitzar visita conjunta dels
STM, representants de l’empresa adjudicatària de les obres i un
representant de l’empresa subministradora de la pedra St. Vicenç
(Canteras Valsan, SA).
En data 13/05/2011 es va encarregar al laboratori CECAM un estudi
sobre les patologies que afecten el paviment de pedra natural al
Cementiri Municipal.
En data 30/09/2011 s’obté l’estudi encarregat al laboratori CECAM
que en resum concloïa que la causa, del moviment de les peces del
paviment i trencament d’algunes d’elles, era deguda principalment a
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moviments de dilatació tèrmica del propi material i la solució
d’intervenció recomanada era dissenyar un sistema de juntes de
dilatació al paviment i substituir les peces trencades.
Els STM van elaborar un plànol d’execució de les juntes de dilatació i
es va establir una primera fase, corresponent a les zones més
afectades per peces mogudes o aixecades, i es va entregar a
l’empresa adjudicatària de les obres que va procedir a la seva
execució durant els primers mesos de l’any 2012.
En data 22/11/2012 es realitza visita conjunta dels STM i el
representant de l’empresa subministradora de la pedra St. Vicenç
(Canteras Valsan, SA) i es comprova que les juntes realitzades abans
de l’estiu de 1 cm. de gruix de promig, en molts casos han
desaparegut i que hi ha peces que tornen a aixecar-se i trencar-se. El
Sr. Ramon Sangrá, representant de Canteras Valsan, SA recomana
tractar les peces de paviment amb un hidrofugant, per tal d’evitar el
xoc tèrmic que es produeix amb el canvi de temperatures.
Durant la temporada d’estiu del 2013 s’ha executat, per part del
personal de manteniment del cementiri, una segona fase de juntes de
dilatació, algunes en zones on no s’hi havia actuat en la primera fase,
i altres en zones on ja s’havien executat i s’havien tornat a tancar
amb les dilatacions del material.
A dia d’avui davant els constants i reincidents moviments de les
peces, que comporten el trencament o pandeig de les mateixes, es
preveu encarregar un assaig a laboratori homologat, per comprovar
que el material subministrat compleix les característiques físicomecàniques que l’empresa subministradora aportà en el seu dia sobre
el seu producte, previ a l’execució de l’obra.
Del resultats d’aquest assaig es pretén concloure si la pedra
subministrada compleix el que l’empresa subministradora va garantir
sobre el seu producte i d’aquesta manera poder emprendre les
actuacions oportunes als efectes que es procedeixi a la seva
reparació.”
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
de ICV-EUIA:
L’artice 11 del decret 64/1995 diu que els treballs de neteja i
manteniment de les zones de seguretat i protecció s'han de fer entre
el 15 d'octubre i el 15 de març. Hi ha un segon termini que va des del
15 de març fins el 15 de juny que el desenvolupament de la llei diu
que amb un permís especial i atenent a circumstàncies també molt
especials es poden fer.
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Perquè l'Ajuntament atorga subvencions per treballs il·legalment fets
fora de terminis?
Qui expedeix els permisos "especials" que autoritzen a fer-los fora
d'aquests terminis legals?
Totes les Urbanitzacions estan fent aquests treballs de prevenció
d'incendis?
Donat que les subvencions són cada dos anys, els anys que no hi ha
subvenció les Urbanitzacions fan aquests treballs tan necessaris?
S'ha posat en contacte l'Ajuntament amb la Generalitat per denunciar
aquest sistema de subvencions en el sentit que quan s'aproven les
quantitats a subvencionar de vegades ja ha passat el termini de 15
de març com a data límit per fer-los?
A proposat l'Ajuntament a la Generalitat el canvi de sistema de
facturació per ajustar-lo a la realitat del que a la pràctica succeeix?
Perquè si les factures han d'anar a nom de l'Ajuntament no és
l'Ajuntament qui fa els treballs i posteriorment o d'avançada els
reclama a les urbanitzacions?
Quines urbanitzacions han fet aquest any els treballs i en quines
dates?
S'abonaran les subvencions fetes fora dels terminis que el decret
marca?
Té coneixement la Generalitat del incompliment de terminis en que
aquests treballs s'han fet i concretament que algun d'aquests treballs
s'han dut a terme en ple més d'agost?
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que, responent a la primera pregunta,
val a dir que l’ajuntament no atorga subvencions per treballs fets
il.legalment fora de termini.
L’Ajuntament i la Generalitat atorguen subvencions per fer uns treballs en
uns terminis determinats. El decret 64/95 determina que els treballs per a
franges perimetrals s’han de fer de 16 d’octubre al 14 de març.
El fet és que les urbanitzacions no realitzen aquests treballs si no hi ha
subvenció. Aquest any passat la subvenció es va resoldre el 11 d’octubre,
es a dir, quan s’havien de començar els treballs.
Un cop rebut a quina urbanització se li dóna la subvenció i a quina no,
l’Ajuntament es posa en contacte amb totes les urbanitzacions (unes 23). A
les que no se’ls concedeix subvenció, l’Ajuntament decideix donar-les, per
suplir els criteris que té el Departament de Medi Natural i Biodiversitat.
Aquest fet és molt important, ja que la llei diu que qui ha de fer la franja
perimetral són els propietaris que viuen en urbanitzacions i llocs separats
dels nucli urbà, però realment la subvenció l’atorguen a l’Ajuntament. Per
tant, hi ha una incoherència entre el que diu la llei i el que fa la Generalitat.
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La forma de subsanar-ho que utilitzem és fer un conveni entre totes les
urbanitzacions, i un cop entregat i estudiat, si el troben conforme el signen i
llavors es poden adjudicar treballs. Per tant, és l’Ajuntament qui executa els
treballs, però amb l’excepció de UCSA, que ells es fan els treballs i després
demanen la subvenció a l’Ajuntament perquè la Generalitat considera que
no els hi ha de donar amb els seus criteris.
Els permisos per a la realització de franges, els dóna doncs la Direcció
General de Medi Natural i Biodiversitat i, quan dóna l’autorització, ja no ho
fa com determina la llei (fins 14 de març), sinó que dóna un permís especial
per fer-les fins el 15/06/13.
Llavors l’Ajuntament, en vistes que no tothom tindrà fet els treballs (degut
a la metodologia a aplicar), demana una pròrroga amb autorització
excepcional fins al 15/10.
A la pregunta de si totes les urbanitzacions estan fent aquests treballs de
prevenció d’incendis, dir que aquest any les han fet totes excepte Roca
Grossa, Lloret Residencial i Lloret Verd, que en el cas de les dues primeres,
per sentència, ja no són urbanitzacions i s’han de considerar barris de
Lloret. Per tant, estem buscant la forma de poder realitzar-les.
A la pregunta de si les urbanitzacions fan els treballs els anys que no hi ha
subvenció, ja que les subvencions són cada dos anys, respon que no les
fan.
Respecte a si l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb la Generalitat per
denunciar aquest sistema de subvencions, respon que sí, que l’Ajuntament
s’hi va posar en contacte el 2007 i ara, si és necessari, ens hi tornarem a
posar. Però és una incongruència el que fan amb la subvenció i el que diu la
llei.
A la pregunta de si ha proposat l’Ajuntament a la Generalitat el canvi de
sistema de facturació, si que s’ha fet.
Respecte a quines urbanitzacions han fet aquest any i en quines dates, dóna
lectura a part del quadre que s’adjunta, dient que es passarà íntegra al Sr.
Rodríguez:
Subvenció
Nom urbanització
Generalitat
Condado de
Jaruco

Ajuntament

Data
Autorització
Data JGL de
Disposició (AD)
ratificació
Aprovació
del conveni
Intervenció
JGL o D.A.

X
29/04/13
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JGL 20/05/13

Corona Sta.
Cristina

X

Costa d’en
Gallina

X

Creu de Lloret

X

Font St. Llorenç

X

Llevantina

X

11/02/13

D.A. 12/04/13

14/10/13

D.A. 15/10/13

08/07/13

D.A. 11/07/13

29/04/13

JGL 29/04/13

29/07/13

D.A. 29/07/13

Llorers

X

29/04/13

D.A. 26/04/13

Lloret Blau

X

06/05/13

JGL 06/05/13

08/07/13

D.A. 11/07/13

29/04/13

JGL 29/04/13

11/02/13

JGL 15/04/13

Mas Romeu
Masies Lloret

X
X

Mont Lloret

X

Montgoda

X

16/09/13

D.A. 01/10/13

Pinars

X

29/04/13

JGL 20/05/13

Riviera

X

17/06/13

JGL 26/06/13

Serra Brava

X

08/07/13

JGL 15/07/13

Soleia

X

29/07/13

D.A. 29/07/13

Solterra

X

08/07/13

D.A. 11/07/13

Turó de Lloret

X

20/05/13

D.A 21/05/13

URCASA

X

20/05/13

D.A 21/05/13

14/10/13

--

UCSA

X

Per tant, no hi ha treball fora de termini, ja que l’Ajuntament demana
autorització i s’obté el permís fins a data 15 d’octubre.
Per tant, durant l’estiu també es poden fer aquestes obres si es donen
certes circumstàncies. Aquesta autorització és amb unes condicions
determinades i uns paràmetres a tenir en compte.
S’han de seguir les indicacions dels agents rurals, com tenir aigua a prop,
no treballar si s’activa el Pla Alfa nivell 2 i nivell 3. Aquest estiu no hem
tingut cap dia de nivell Alfa 3 i nomes 3 dies de nivell Alfa 2 (el 1, 2 i 5
d’agost).
També vol dir que l’Ajuntament encara no ha rebut els diners de la
campanya 2010.
Per donar-se la subvenció, el Departament de Medi Rural exigeix un seguit
de característiques. Ha hagut 7 urbanitzacions que no ho complien. A
aquestes la subvenció els hi ha donat l’Ajuntament.
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Prec presentat pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal de
ICV-EUIA:
A la cruïlla entre l’Avinguda Roca Grossa i l’Avinguda de Puig de
Castellet falten els indicadors de limitació de velocitat i d’advertiment
de perillositat – de fet només queden els pals dels indicadors – així
com la manca de solució, com podria ser una rotonda provisional a
una cruïlla on hi han accidents. També a la Avinguda Roca Grossa
l'asfalt es troba en mal estat.
PREGUEM QUE:
Es procedeixi a la reposició de les senyals corresponents, a la
reparació de l’asfalt i a la instal.lació de una rotonda provisional a la
zona afectada.
Contesta el Sr. Jordi Martínez que a data d’avui ja s’han col.locat aquestes
senyals pels serveis de l’Oficina Tècnica de la Policia Local. Agraeix que els
regidors, si en troben altres, ho diguin a aquest regidor com més aviat
possible, especialment als dos regidors que viuen a Roca Grossa.
Pel que fa referència a la possibilitat d’encabir-hi una rotonda, no hi queb.
El Pla general en marca una, però ara per ara suposa agafar terrenys del
voladís de Puig de Castellet i rascar mitja muntanya per fer una rotonda en
condicions.
Es recomana fer el carril d’una sola direcció, que podria ser de baixada per
Puig de Castellet i Pujada per Normax, però ell no s’atreveix a prendre
aquesta decisió, doncs creu que s’ha de fer prèvia consulta als habitants de
Roca Grossa, que són els que hi passen cada dia.
Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup
municipal de PSC-PM:
Al maig de 2009, l’actual Alcalde de Lloret de Mar, Sr. Romà Codina,
actuant com a alcalde accidental, va signar un conveni amb l’empresa
Flinder Data SL. pel qual l’empresa es comprometia a presentar un
projecte del nou tram del camí de ronda.
En el mateix conveni, en el punt 2, es comprometien a executar les
obres en un termini màxim d’un any després d’haver presentat el
projecte en un termini de tres mesos després de la signatura del
conveni, és a dir, a l’agost de 2009.
Comptant els tràmits, a finals de l’any 2010 Lloret de Mar hauria
d’haver tingut el camí de ronda obert a la ciutadania.
A la sessió plenària del 20 de juny, els varem demanar que
denunciessin el contracte amb l’empresa Flinder Data SL.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes a Lloret de
Mar, realitza la següent pregunta:
Han denunciat el contracte i, en cas de que no ho hagin fet, quan ho
pensen fer efectiu?.
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Contesta el Sr. Alcalde que donarà lectura a l’acord de la Junta de Govern
Local, que fou notificat a l’empresa en data 02/10/2013, document que farà
entrega també a la Sra. Pascual, d’aquesta còpia signada pel representant
de l’empresa. Seguidament, dóna lectura a l’acord:
“Vist que en data 07/05/2009 es va signar un conveni entre aquest
Ajuntament i ASSYLBEK KARIBAEV (aquest en representació de FINDER
DATA SL.), pel qual la citada empresa s’obligava a:
“PRIMER.- L’entitat FLINDER DATA SL., es compromet a presentar un
projecte per a la realització de les obres del camí de ronda en el tram
comprès entre la Platja de Canyelles i Cala Morisca, al seu pas per la
finca de Can Juncadella, en el termini de 3 mesos a comptar de la
signatura del present conveni, d’acord amb les indicacions que se li
donin per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
SEGON.- L’entitat FLINDER DATA SL., es compromet a executar
l’esmentat projecte, una vegada aprovat definitivament, en el termini
màxim d’un any a partir de l’esmentada data.”
Vist que, malgrat el temps transcorregut i les nombroses gestions
realitzades, a dia d’avui encara no hi ha projecte aprovat per l’administració
competent.
Atès, allò establert als articles 53 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i concordants.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Requerir a FLINDER DATA SL., perquè en l’improrrogable termini
de 30 dies a partir de la notificació d’aquest acord, presentin davant del
Departament de Costes de la Generalitat, el document de subsanació del
projecte presentat.
SEGON.- En cas que transcorregut el termini esmentat no s’hagi presentat la
documentació citada, es procedeixi per part de FLINDER DATA SL., a tornar
a l’estat natural els camins públics que discorren per la seva propietat de
“Can Juncadella”.
TERCER.- Notificar aquest acord a la citada societat, a la secció de medi
ambient i a la secció d’urbanisme, per al seu coneixement.”

Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup
municipal de PSC-PM:
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Vist que fa més d’un any que es van realitzar unes obres a la Casa de
la Cultura, i que els responsables van abandonar la runa al sostre de
l’edifici.
Vist que l’estrat de degradació i deixadesa que es veu si es puja a la
terrassa o des dels edificis veïns, és inacceptable.
Vist que no s’ha donat cap ordre per netejar-ho i deixar-ho en
condicions.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes a Lloret de
Mar, realitza la següent pregunta:
Perquè s’ha abocat la runa a sobre l’edifici i no s’ha retirat des de fa
més d’un any?.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que la runa que hi ha al terrat del
sociocultural correspon al material fet per la empresa en la multitud de
cates que han fet per tal de determinat l’abast del problema de les goteres.
Se n’han fet moltíssimes.
La setmana passada l’arquitecta municipal es va reunir amb la empresa i
varen acordar que la assegurança de l’empresa pagarà tornar a
impermeabilitzar tot el terrat.
Per tant, segons el que m’han comentat, en aproximadament un mes
haurien de treure tot el que hi ha al teulat i impermeabilitzar de nou.
El problema és que l’assegurança obliga a tornar a posar el mateix que hi
ha ara, terres, i ens hi hem negat. Per tant, que impermeabilitzin de nou i
llavors mirarem que hi col.loquin grava, i en cap cas terres.
Repeteix que s’han compromès a iniciar les obres en el termini d’un mes, i
per la seva part estarà atent al tema.

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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