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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 09/13 
Dia: 9 de desembre de 2013 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 21:48 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 (21/10/2013). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 21 
d’octubre 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 NOVEMBRE 2013 

 
- Dia 28 d’octubre: Assistència a la roda de premsa, sobre 

accessibilitat, als Jardins de Santa Clotilde. 
 
- Dia 28 d’octubre: Assistència a la reunió de Direcció Operativa, 

juntament amb els altres membres, a la seu de Lloret Turisme. 
 

- Dia 3 de novembre: Participació a la cursa solidària per la Marató 
de TV3, a el Rieral. 

 
- Dia 3 de novembre:  Assistència a la castanyada del  Barri de 

Pescadors de Lloret de Mar. 
 
- Dia 4 de novembre: Signatura del conveni amb Càritas, a la Sala 

d’Actes de l’Ajuntament. 
 

- Dia 8 de novembre: Assistència, juntament amb tots els regidors i 
regidores d’aquest Ajuntament, al Prego d’inici de la festa Major de 
Sant Romà, a càrrec del Sr. Lluís Riera i Garriga. 

 
- Dia 8 de novembre:  Assistència a la tradicional sopa de l’àvia, que 

ofereix el Casal de la Gent Gran de Lloret de Mar. 
 

- Dia 9 de novembre: Assistència, delegada a la regidora de Benestar 
i Família, Sra. Idoia Saracibar, al XI Congrés d’alcohòlics rehabilitats, 
celebrat a Lloret de Mar. 

 
- Dia 9 de novembre: Assistència, delegada al regidor de promoció 

econòmica, Sr. Jordi Orobitg, i altres regidors, a la inauguració de la 
Fira Medieval de Lloret de Mar. 

 
- Dia 14 de novembre: Assistència, juntament amb la regidora de 

Benestar i Família, Sra. Idoia Saracibar, al dinar d’homenatge a la 
Gent Gran. 

 
- Dia 15 de novembre: Participació, juntament amb altres regidors 

de la corporació, a les Jornades de Cúllar. Rebuda de l’alcalde i dels 
visitants. 

 
- Dia 16 de novembre: Participació en el programa de Ràdio 4, “El 

millor de cada casa”. 
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- Dia 17 de novembre: Participació als actes organitzats en motiu de 
les Jornades de Cúllar, juntament amb altres regidors municipals. 

 
- Dia 18 de novembre: Assistència a la missa celebrada en motiu de 

la celebració de Sant Romà, a la parròquia de Lloret de Mar. 
 

- Dia 19 de novembre: Signatura del convenis socials entre les 
entitats: Associació Catalunya contra el Càncer (ACC), Associació 
d’Esclerosi Múltiple de Blanes i rodalies, Associació Gironina de Sords, 
Associació Minusvàlids Físics Associats (MIFAS), Associació Catalana 
de Pàrquinson Blanes  i comarca de la Selva (ACAP. Blanes), amb la 
regidora Sra. Idoia Saracibar, a la sala d’actes municipal. 

 
- Dia 19 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de 

la corporació a la conferència sobre: “La memòria històrica de Lloret 
a Barcelona”. 

 
- Dia 19 de novembre: Assistència, juntament amb el regidor de 

cultura, Sr. Arseni Frigola, a la inauguració de l’exposició de la 
memòria històrica, al museu del mar. 

 
- Dia 27 de novembre: Assistència, juntament amb els altres 

membres, al Consell d’administració de la ràdio, a la sala d’actes 
municipal. 

 
- Dia 28 de novembre: Assistència al Consell Rector del Consorci de 

Salut del Maresme i la Selva, celebrat a l’hospital de Blanes.  
 

- Dia 3 de desembre:  Participació en el programa de Nova Ràdio 
Lloret, Parli amb l’Alcalde. 

 
- Dia 4 de desembre: Assistència, juntament amb els altres 

membres, al Consell d’Administració de Lloret Futur, a la sala d’actes 
municipal. 

 
- Dia 5 de desembre: Assistència, juntament amb la regidora de 

Benestar i Família, al dinar de Noces d’Or de la Gent Gran, al 
restaurant El Trull. 

 
- Dia 6 de desembre: Assistència, delegada al regidor de Cultura, Sr. 

Arseni Frigola, al lliurament de premis del concurs internacional de 
fotografia de natura, i al regidor Sr. Ignasi Riera, al posterior sopar a 
l’hotel Monterrey, ofert per Monphoto. 

 
- Dia 7 de desembre: Assistència, delegada a la regidora d’esports 

Sra. Ester Olivé, al lliurament de premis del primer torneig de Judo 
màsters veterans, de la Federació Catalana de Judo, al pavelló i D.A. 
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Essent les 18:06 hores, i prèvia autorització de la Presidència, s’incorporen 
a la sessió els regidors Sr. Juan Diez i Oscar Portela. 
 
3.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL  
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE 
LLORET DE MAR.  
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual 
diu que aquest Plenari en data 2 d’agost va aprovar inicialment aquest 
reglament. 
 
En el període d’informació pública, s’ha presentat una al.legació per part de 
l’Associació de Veïns del Casc Antic. L’al.legació demana que se suprimeixin 
4 apartats de l’article 4 (hi ha un error, donat que es diu “7” quan realment 
ha de dir “8”), perquè es demana determinada documentació. 
 
D’acord amb l’informe de Serveis Jurídics, es desestima l’al.legació excepte 
al que es refereix a l’apartat 3 de l’art. 4, referent a l’acta fundacional, 
estimant-se en aquest punt l’al.legació. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Fuertes dient que ja està d’acord en que l’Ajuntament 
exerceixi un cert control sobre les entitats, però entén que a vegades és 
excessiu. Entén que no s’han de demanar tots els documents de l’art. 4, i és 
per això que han presentat una esmena que diu textualment: 
 

“Que després de les valoracions oportunes i els requeriments per part 
d’aquest nou Reglament d’Entitats Locals, 
ESMENEM: 
Que en tots aquells casos en els que qualsevol entitat procedeixi a 
inscriure’s i constar anualment en el Registre d’Entitats Locals 
d’aquest Ajuntament, i sempre i quan no demani o exigeixi cap tipus 
de subvenció o ajuda per a la seva entitat durant aquell any, se li 
exigeixi la presentació dels seus pressupostos anuals. Segons som 
coneixedors, la Generalitat no demana aquest punt i entenem que 
també hi ha moltes entitats locals sense ànim de lucre a la nostra 
vila, per la qual cosa no creiem necessari que es demani en aquest 
registre. 
En resum, anul·laríem el punt núm. 7 del redactat.” 

 
Entenen, doncs, que no és necessari que entreguin el pressupost anual, ja 
que a vegades aquestes entitats no disposen d’aquest document. Això 
sempre i quan no demanin subvenció. 
 
Contesta la Sra. Olivé que li sorprèn aquesta esmena, donat que l’aprovació 
inicial va ser per unanimitat de tots els grups. 
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Entén que el reglament del Registre d’Entitats és un òrgan dinàmic amb el 
que es vol conèixer la realitat associativa del municipi per tal d’afavorir una 
eficaç política de foment i millora de l’activitat associativa. 
 
La documentació sol.licitada permet un bon coneixement de les entitats i, 
com a conseqüència, la realització d’una tasca efectiva amb totes elles en 
l’àmbit municipal. 
 
Que amb l’aprovació d’aquest reglament es regula i organitza l’esmentat 
registre, que té com a finalitat dotar a l’Ajuntament d’informació fiable 
sobre el número d’entitats que actuen en l’àmbit del municipi, la seva 
tipologia i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat 
associativa. 
 
Els documents que sol.licita a les entitats són les còpies dels mateixos amb 
els que han formalitzat la inscripció al registre general d’associacions del 
Departament de Justícia de la Generalitat, però en cap cas es duplica el 
mateix tràmit administratiu. 
 
Realment, demanant el pressupost, fem pedagogia ja que creu necessari 
que les entitats tinguin un pressupost anual, i la missió també de 
participació ciutadana és col.laborar perquè puguin completar la paperassa. 
 
En aquest sentit, també es dóna l’ajuda necessària perquè puguin fer la 
preceptiva renovació d’estatuts. Com ja ha dit, fem pedagogia. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que ells votaran en 
contra de l’esmena perquè també a les entitats se’ls ha de demanar 
transparència, és a dir, que la mateixa transparència que es demana i que 
hem de tenir els polítics, l’ha de tenir també la societat civil, ja que si no tot 
falla. Per tant, perquè s’ha d’exigir aquesta transparència, per coherència, 
votaran en contra de l’esmena. 
 
Intervé, a continuació, el Sr. Bernat dient que ells també votaran en contra 
de l’esmena. Considera que les dades que es demana dóna a l’Ajuntament 
un major coneixement de les mateixes i, per tant, també de la realitat de 
les nostres entitats. 
 
Les entitats no solament demanen subvencions, sinó també algunes altres 
esforços a l’administració, no solament econòmics sinó altra mena de 
recursos, i creuen que no és dolent que l’Ajuntament les conegui i sàpiga 
com són. Per tant, és un exercici de transparència que és positiu. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que hi ha entitats que no tenen 
pressupost i insisteix que creu que no és necessari que se’ls hi demani. 
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També ells volen transparència, però aquesta transparència ha de ser 
recíproca i una forma hagués estat fer públics els pressupostos abans de 
presentar-los a aprovació avui aquí. 
 
Novament, contesta la Sra. Olivé dient que en cap cas hi ha duplicitat, 
donat que si ens dirigim al registre de la Generalitat, no es dóna 
pràcticament cap dada sobre les entitats registrades, excepte l’adreça i el 
número de registre. 
 
El reglament ens ha de permetre conèixer a les nostres entitats i en base a 
aquest coneixement, poder ajudar-les. Aquesta és també la nostra 
responsabilitat. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que es tracta de facilitar la 
feina de les entitats i millorar les relacions amb l’Ajuntament. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena, la qual és rebutjada per 
14 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, PSC-PM, PPC, ERC i ICV-
EUIA, 1 abstenció del regidor NO ADSCRIT, i 6 vots a favor dels regidors del 
grup MILLOR. 
 
A continuació, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada per 
unanimitat. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 2 d’agost de 2013, va 
prendre l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DEL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE LLORET DE MAR. 
 
Atès que dins el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit  
d’al.legacions per part de l’Associació de Veïns del Casc Antic. 
 
Atès que, en síntesi, s’al.lega que la competència en matèria 
d’associacions correspon al Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, i que per tant, s’hauria de suprimir la sol.licitud de la 
documentació que es requereix en els apartats 1, 3, 6 i 8 (que no 7) 
de l’article 4 dels estatuts del citat reglament. 
 
Atès que els Serveis Jurídics han emès, en data 28 de novembre de 
2013, informe jurídic sobre l’al.legació, el qual figura a l’expedient, i 
del que es desprèn que la major part de les qüestions plantejades a 
l’al.legació s’ajusten a dret, tot i que s’admet una modificació en un 
dels apartats (3). 
 
Atès l’informe emès per la Secció de Participació Ciutadana de data 
28 de novembre de 2013, en relació al contingut de l’al.legació 
presentada. 
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Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim local; 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Desestimar l’al.legació presentada per l’Associació de Veïns 
del Casc Antic de Lloret de Mar, contra els apartats 1, 5, 6 i 8 de 
l’article 4 del reglament, estimant la referent al punt 3 del mateix  
article, quedant redactat de la següent manera: 
 
“Article 4. El procediment d’inscripció. 
 
Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades mitjançant 
un imprès de sol·licitud normalitzat que hauran de presentar a través del 
registre general de l’Ajuntament, aportant alhora en el mateix acte, còpia de 
la següent documentació: 
 
1. Estatuts reguladors de l’entitat. 

 
2. Document que contingui la resolució favorable i el número d’inscripció de 

l’entitat en el Registre General d’Associacions del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 

3. Certificat del Secretari/a de l’entitat, o càrrec equivalent, amb el nom i 
les dades de contacte de les persones que conformen la Junta directiva a 
més de la fotocòpia dels documents d’identitat dels mateixos. 
 

4. Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal, corresponent al 
d’entitat sense ànim de lucre. 
 

5. Certificació del nombre de socis de l’entitat, amb especificació d’entre 
aquests, el nombre de residents a Lloret de Mar. 
 

6. Programa d’activitats de l’any en curs. 
 

7. Pressupost de l’any en curs. 
 

8. En el cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una 
altra entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud, a més dels documents 
esmentats en els punts anteriors de l’article 4, un certificat original de 
l’òrgan directiu reconeixent la delegació de l’entita t principal o superior, 
amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte. 
 

9. Les dades de les entitats inscrites en el Registre es tractaran segons el 
règim de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei 
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orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Tanmateix, les dades de contacte 
i d’informació de les entitats es publicaran en el web municipal, de tal 
manera que, quan no es vulgui que alguna d’aquestes dades siguin 
públiques, s’haurà de manifestar per escrit i de forma expressa.” 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el REGLAMENT REGULADOR DEL 
REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS DE LLORET DE MAR aprovada 
inicialment pel Ple municipal en sessió de 2 d’agost de 2013, amb el 
canvi introduït en el primer punt.  
 
TERCER.- Publicar el text íntegre d’aquest reglament en el BOP de 
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal, 
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la 
data de publicació en el BOP. La present ordenança entrarà en vigor 
als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de 
Girona. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al signant de l’escrit d’al.legacions, 
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics. 

 
4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
GENERAL PER A L'EXERCICI 2014 QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE 
LA CORPORACIÓ, EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I 
L'ESTAT DE PREVISIÓ DE LLORET FUTUR,S.A. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Frigola dient que aquest 
pressupost, en els trets més importants, és fruit d’un acord entre quatre 
dels grups municipals d’aquest Ajuntament (ICV–EUIA, ERC, PSC i CiU). La 
concretació d’aquest acord s’ha fet mitjançant una esmena conjunta dels 
quatre grups, per tant les xifres que venen a continuació incorporen les 
aportacions de l’esmentada esmena. 
 
El pressupost per el proper any s’incrementa en 3.201.954 Euros, és a dir,  
un 5’39%, passant de 59.358.080 euros de l’exercici anterior, a 
62.560.033,72 € del pressupost de 2014. Aquest increment és degut 
bàsicament a la recaptació prevista  per l’impost sobre les estades 
turístiques i la posta en marxa del Centre de Tractament de Residus. 
 
En quan a l’apartat d’ingressos, les variacions respecte al pressupost de 
l’exercici anterior i per capítols són les següents:  
 
En el Cap. 1, hi ha un increment de 19.930 € (suposa un 0,10%), que 
queda compensat degut a una menor recaptació per IAE i una major 
recaptació per IBI; en el Cap. 2, hi ha un increment de 25.500 € (5,00%), 
ja que es preveu un increment de ICIO; el Cap. 3 s’incrementa en 
2.157.920 € (un 10,73%) per l'entrada en funcionament de CTR; el Cap. 4 
puja 1.062.920 € (9,42%), per un increment del impost d'estades 
turístiques i un increment de la participació en tributs de l'estat; el Cap. 5 
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disminueix en 231.190 € (suposa un -10,46%), degut a la disminució de 
venta de places de pàrquing; el Cap. 7 també disminueix en 175.895 € (-
4,10%), perquè s’incrementen algunes subvencions i desapareixen 
determinades aportacions dels veïns per obres a urbanitzacions; el Cap. 8 
no varia; i el Cap. 9 s’incrementa en 597.788 € (un 24,13%), degut a 
l’increment del préstec per inversions. 
 
En quan a l’apartat de despeses tenim: en el Cap. 1, una baixa de 129.013 
€ (un -0,80%), per la reducció d’hores extres del personal; el Cap. 2 un 
increment de 2.936.520 € (10,19 %), que correspon a despeses del 
concessionari del CTR i del nou cànon dels residus que s’ha de pagar a la 
Generalitat; el Cap. 3 baixa 36.150 € (un -3%), pels interessos i comissions 
dels préstecs; el Cap. 4 puja en 333.900 €  (14,44%), que corresponen a 
transferències a Lloret Futur, en Ensenyament transferències famílies, i en 
Benestar i Família transferències corrents; el Cap. 6 s’incrementa en 
456.697€ (un 6,45%), degut a les inversions a realitzar; i el Cap. 9 per un 
import de 105.000 € (-2%), degut a una menor amortització de deute. 
 
Per tant, es genera un estalvi net de 349.541,00 Euros, és a dir, un 6,45% 
superior a l’exercici anterior. 
 
Les inversions previstes en aquest pressupost ascendeixen a 7.533.699,72 
Euros, que es financen a través de subvencions per un import de 
4.109.157,89 Euros, recursos propis per un import de 349.541 Euros i 
mitjançant crèdit per un import de 3.074.970,83 Euros. 
 
Les més destacades són: 
 

Nova comissaria de la Policia Local: 594.918,89 € 
Serveis d’urbanisme, adquisició finca Av. Vila de Blanes: 250.000 € 
Vies públiques, millores accessos abocador: 155.000 € 
Vies públiques, reparació i millores: 1.040.000 € 
Millores per estalvi energètic en enllumenat: 170.000 € 
Remodelació gespa Camp Molí: 188.000 € 

 
Intervé el Sr. Alcalde dient que respecte al tema del temps de les 
intervencions, a la moció aprovada en el seu dia es fixa en 5 i 2 minuts, si 
no s’ha demanat una altra cosa en la Comissió Informativa, si bé l’Alcalde 
pot ampliar-ho. Donat que sembla que la majoria dels grups així ho volen, 
els temps durant aquest punt seran de 10 i 5 minuts. 
 
El Sr. Frigola continua dient que, per altra banda, la previsió de l’estat del 
deute al llarg de l’exercici del 2014 seria el següent: a 1 de gener de 2014 
el deute viu ascendiria a la quantitat de 33.709.603,84 Euros; i a 31 de 
desembre de 2014 el deute viu ascendiria a la quantitat de 31.651.808,38 
Euros. 
 
Així, la reducció del endeutament a final d’any seria de 2.057.795,46 Euros. 
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Per tant, al llarg de l’exercici del 2014 s’amortitzaria deute per un valor de 
5.132.766,29, pagant un interessos que suposaran 865.786 Euros. 
 
D’acord amb la normativa que aplica la Direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya, el ràtio d’endeutament -sense  
tenir en compte els préstecs subvencionats- seria de 69,69% i amb els 
préstecs subvencionats del 71,83% al inici del exercici i al final del 60,09% i 
del 61,50%, respectivament. 
 
El pressupost que es proposa al Ple d’aquest Ajuntament compleix amb les 
tres normes bàsiques imposades per l’Estat, que són l’estabilitat 
pressupostaria, la regla de la despesa i l’objectiu del deute. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que aquest és un pressupost fruit del 
treball i del consens de 4 grups d’aquest Consistori, és a dir, CIU, PSC-PM, 
ICV-EUIA i ERC. Podríem dir que és una extensió de l’acord de l’any passat. 
 
Igual que aquest últim, es posa l’èmfasi en l’ajuda a les famílies i en la 
situació econòmica actual. 
 
Creu que aquest any es millora el model d’anys passats, doncs a les beques 
ja existents per menjadors o socialització de llibres, s’han d’unir unes noves 
beques (partida de nova creació) destinada a estudiants en funció dels 
resultats acadèmics i de les necessitats econòmiques familiars (beques 
d’estudi). 
 
Els recursos destinats a inversió són més bé petits i, per tant, s’ha de tenir 
mira en destinar-los allà on són més convenients. És per això que hi ha una 
partida de 1.040.000 € que es dedicarà a reparació i millora de la via 
pública. Dintre d’aquesta partida hi haurà una dedicada a l’arranjament del 
Passeig de Fenals, que és una vella reivindicació del sector turístic. 
 
Hem de tenir en compte la difícil situació econòmica que tenim durant 
aquesta legislatura. Hem estat des del 2011 dos anys sense poder anar a 
crèdit, i ara anem a un crèdit petit representant, respecte als mateixos anys 
de l’anterior legislatura, solament un 15% de la quantitat a crèdit que es va 
anar a l’anterior. 
 
És per això encara més necessària l’optimització dels pocs recursos 
existents, per això els diferents grups hem escoltat a les associacions dels 
barris, i hem atès les seves reclamacions el millor possible. 
 
Altres grups podrien haver-se sumat també a aquest acord, estava en la 
seva ma. 
 
El resultat d’aquests pressupostos és que són més socials, que també 
reforcen la promoció turística i que estan fets des del consens i la 
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col.laboració. 
 
Vol agrair als grups de PSC i PPC el fet que aprovessin el pressupost de 
Lloret Futur (Lloret Turisme), que passa de 1.100.000 a 1.350.000 € degut 
a què s’aplicarà els diners provinents de la recaptació per les estades 
turístiques. 
 
La voluntat és poder donar resposta a totes les peticions, però això és 
difícil. 
 
Finalitza dient que aquests pressupostos són fruits del consens d’aquests 4 
grups i que respon a les seves prioritats. Per tant, ells votaran a favor. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que ells treballen amb 
transparència, per això varen passar l’esborrany de pressupostos a 
nombroses associacions. Aquesta és la nostra forma de treballar. 
 
Nosaltres estem a favor d’uns pressupostos participatius, i per això s’han 
tingut reunions amb associacions, amb persones i amb sectorials. El que no 
han pogut fer és que aquests fessin la proposta. Això encara no ho hem 
pogut aconseguir. 
 
Recomana aquesta forma de treballar, tant aquest equip de govern com 
també el que es faci càrrec d’aquest Ajuntament després de les properes 
eleccions. Per nosaltres democràcia és participació, i participació és 
democràcia. Per això direm si a aquests pressupostos. 
 
Nosaltres hem tingut dos eixos: un, el de les polítiques socials, en el que 
inclou l’educació, la prevenció de l’exclusió social, etc.; i un altre que és les 
obres de manteniment dels nostres barris. 
 
Hem incidit en la política de joventut, doncs aviat tindrem el resultat de 
l’enquesta encarregada per saber el que els joves volen, i és per això que 
hem incrementat la partida per poder desenvolupar el Pla Local de Joventut. 
En educació han augmentat les beques per llibres i les beques pel 
menjador, amb la idea d’arribar a 200 nens i nenes. I també hem 
augmentat les ajudes als centres escolars. 
 
Pel que fa a benestar i família, l’objectiu és que cap nen es quedi sense 
menjar. Aquest com a primer, i com a segon, lluitar contra la pobresa 
energètica. 
 
Quant als barris, també es dediquen partides com per exemple el camp de 
futbol del Molí –que ho necessita-. També creuen necessari fer un projecte 
per canviar el seu entorn. 
 
També volen ampliar els cursos de formació, no ja els típics que es fan a 
Lloret en relació al turisme, sinó també ampliar-los a ensenyar oficis 
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tradicionals. Així, es preveu finançament per l’arranjament de diferents 
carrers del casc antic (4) així com els barris del Molí, Can Ballell, Avinguda 
de Vidreres, Rieral, o els centres cívics, i millores en el mobiliari urbà. 
 
Es vol detenir en un projecte especial que l’Associació de Veïns vol 
presentar per fer un parc temàtic a Can Buc. És un projecte raonable, 
dinamitzador, del que s’ha de fer el projecte tècnic i després, 
successivament, en diferents exercicis, anar desenvolupant-lo. 
 
A la USEE es mantenen les dues vetlladores i, per tant, continuarà tot l’any 
en les dependències del CEIP Àngels Alemany. Com ja ha dit, també es 
modificaran diferents espais de la ciutat, sobretot als barris. 
 
Evidentment, no són els nostres pressupostos, però tenen un important  
component social i, per tant, els votaran a favor. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez dient que el Sr. Frigola 
no ha comptat amb ells per res, a l’igual que els últims anys. I com que no 
són els nostres pressupostos, ha avança que votaran en contra.  
 
Seguidament, es refereix a les esmenes a aquest pressupost. 
 
Pel que fa als ingressos, hi ha 5.365.800€ provinents del tractament residus 
comarca. Aquest càlcul no és fiable donat que hi han molts municipis que no 
estan disposats a pagar el trasllat de les deixalles a Lloret per el sobre cost 
que això els hi suposa, per el que es un import del tot incert. 
 
Posen 210.000€ del Casino Costa Brava, apunt completament irreal, 
provinents del 4% de beneficis. No entenem com es poden aportar aquestes 
dades, sent els serveis econòmics de la casa coneixedors de que els últims 
anys no han fet cap aportació o l’han fraccionat en pagaments, donat que 
l’empresa GCB estan en situació de pèrdues, segons ens costa per 
l’auditoria presentada. 
 
Ha de dir que per responsabilitat, ells han aprovat el pressupost de Lloret 
Turisme. En el pressupost de l’Ajuntament hi ha 1.350.000€, ingrés  
procedent de les CCAA, Impost sobre estades. És a dir aquests import es 
dedica en la seva totalitat en el capítol de despeses a Lloret Futur S.A.  
 
Aquest import és del tot incert donat que esta supeditat a la quantitat de 
pernoctacions que tinguem, per el que trobem una completa 
irresponsabilitat, que aquesta partida sigui la major part del pressupost de 
Lloret Futur S.A. entitat que es dedica a la gestió, i promoció del màxim 
referent de la nostre economia, no es estrany que vista la gestió que s’està 
fent, el teixit empresarial creï lobbys com es la Mesa del Turisme, per la 
desconfiança que tenen en la gestió publica, deixant clar que el nostre grup 
aposta obertament per la gestió publica com a patronat de turisme del futur 
turístic de la nostre vila. 
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Pel que fa a les despeses, l’esmena n. 4 es refereix a Serveis d’urbanisme 
per import de 67.500€, dedicats a lloguer del local Urbanisme. 
 
Tenim un local propietat municipal al centre comercial de la plaça de braus 
d’uns 700 metres, tot i que no esta finalitzada l’obra entenem que tot i el 
cost aproximat d’aquesta ascendeix a uns 300.000€. I donat que des de la 
nostre formació ja varem presentar aquesta esmena als anteriors 
pressupostos, ja tindríem amb l’ import destinat al 2013 aproximadament el 
50% de l’obra pagada i en 4 anys estaria aquesta amortitzada. 
 
De la 5 a la 8 es refereixen a informàtica: Lloguer equip per 72.000 €; 
Conservació i manteniment equip per 91.000 €; contractes d’assessorament 
(net/alts) per 56.550 €; adquisició  Hardware i software (invers) per 66.000 
€; total despesa en informàtica 285.550 €. 
 
Despesa totalment desmesurada, i 28.550 € més que en l’exercici anterior. 
 
L’esmena n. 9, d’import 29.200€ per subscripcions premsa i revistes, a dia 
d’avui amb les noves tecnologies és una partida del tot innecessària. 
 
La núm. 10 són 188.000 €, dedicats a la remodelació gespa camp del Moli. 
Entenem que amb l’actual situació econòmica no es necessària aquesta 
despesa i si dedicar aquests import a la gratuïtat dels llibres de text dels 
nostres escolars, o al manteniment dels carrers dels barris del voltant (el 
Barri del Molí). 
 
La núm. 11 de 150.000€ Serveis urbanisme encàrrec a tècnics externs. 
Aquesta partida s’hauria de suprimir, ja que entenem (vista la memòria 
valorada) que hi han tècnics sobradament capacitats a la casa per poder 
redactar aquests projectes, i dedicar aquesta partida a l’adequació del local 
de propietat municipal de l’edifici de l’antiga plaça de braus per ubicar els 
serveis municipals d’urbanisme i així deixar de pagar el desmesurat lloguer.  
 
La núm. 12 suma 336.100 € en contractes de serveis: 228.000€ empresa 
concessionària del serveis de salvament i socorrisme i 43.500€ de l’empresa 
que fa l’abalisament. Entenem del tot desmesurada l’aportació de 228.000€ 
a l’empresa de salvament i socorrisme, donat que l’ajuntament de Blanes 
amb recursos propis fan aquests servei per un import molt més econòmic 
aproximadament uns 118.000 € (es pot fer perquè es pot justificar la 
urgència). 
 
L’esmena núm. 13 de 81.500 €, correspon a vestuari de la Policia Local. Hi 
ha molts agents que tenen a casa una gran quantitat de peces de roba 
sense estrenar (sobretot anoracs que valen 400 € cadascun), per el que 
nosaltres reduiríem aquesta partida i faríem les comandes a requeriment 
dels agents segons les necessitats de cada un d’ells. 
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La núm. 14, una altra vegada 90.850€ del contracte de llums de Nadal. De 
la mateixa manera que l’any passat continuem trobant excessiva i cara la  
il·luminació nadalenca.  
 
La núm. 15, de 66.550€ contracte TV Lloret, nosaltres inclouríem aquesta 
partida en l' ens autònom de comunicació. I si els números no surten, 
privatitzaríem la radio. 
 
Les esmenes núm. 16, 17, 18 i 18 es refereixen a subvencions a diferents 
clubs: 42.000€ Club Hoquei Lloret; 18.000€ Club Futbol Lloret; 12.000€ 
Club Tenis Lloret; 12.000€ Club Natació Lloret. 
  
Entenem que aquestes partides haurien d’estar dimensionades a la 
quantitat d’esportistes amb els que compta cada una de les entitats 
subvencionades. No pot ser que el Club de Rem amb mes de 200 vogadors 
nomes tingui destinada una partida de 7.000€, o el Vòlei de 6.000€. 
Aquesta diferencia és del tot injusta.  
 
La núm. 20 de 110.000€, és per ajuda a tercers països. Nosaltres apostem 
per la supressió  d’aquesta partida i destinar la mateixa a les persones que 
pateixen a dia d’avui a la nostre població. En temps de bonança es pot ser 
solidari amb altres països del tercer món, però nosaltres pensem que 
aquestes aportacions econòmiques es tenen que destinar a la ciutadania 
lloretenca.  
 
Destinar dels 110.000€ de la partida: 50.000€ a lloguer social per aquelles 
famílies necessitades d’habitatge; 30.000€ a la creació d’un menjador 
social; i 30.000€ a la subvenció dels menjadors escolars. 
 
L’esmena núm. 21 de 102.000€ de despeses de serveis generals, serveis 
postals. Aquesta partida es desmesurada, hauríem de controlar i reduir la 
despesa. 
 
L’esmena núm. 22 de 22.000€ contracte assessorament. A que es dedicarà 
aquesta partida?. Aquesta pregunta ja la va fer l’any passat i encara espera 
resposta. 
 
Esmena núm. 23 de 198.000€, de contractes a tercers. Entenem que hi ha 
empreses que podrien millorar l’oferta d’aquesta despesa, donat que per 
l’activitat que té el teatre, és del tot desmesurada donat que sumat a un 
munt de partides que els hi obvio escoltar puja a la quantitat de 347.150 €.  
 
Esmena núm. 24, relativa als 93.655 € sous personal laboral. Amb totes les 
despeses, inclosa SS i demes gratificacions (34.746 €), ascendeix a 
128.411€. Si sumem activitats diverses per 8.500€, Assegurances per 550 
€, i contracte de neteja per 19.150 €,  entenem que aquestes despeses han 
de ser sufragades amb l’aportació de l’Ajuntament de 1.350.000€, i no ser 
incloses en el pressupost general. Donat que l’Ens Autònom Lloret Futur 
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S.A. té el seu propi pressupost. 
 
L’esmena núm. 25, la partida 14.1330.6240 entenem que no és de rebut 
que el consistori pagui l’adquisició d’un vehicle per cedir l’ús a l’empresa 
concessionària del servei de vigilància de pàrquings (una moto). Entenem 
que amb els 65.000€ que cobren pel servei no està justificat de cap 
manera.  
 
Esmena núm. 26, la partida 14.3300.2210 no te cap explicació coherent. Ja 
que el subministrament de llum de totes les dependències d’ensenyament, 
és a dir, les 4 escoles, 1 institut, 1 llar d’infants, 1 UEC i inclosa l’oficina 
d’ensenyament, en total 8 dependències municipals, és de 128.450€. 
 
No és lògic que el seu cost sigui més econòmic que el consum de la Casa de 
la Cultura, que és de 138.500€. 
 
Hem de racionalitzar la despesa desmesurada d’aquesta, que no és altra  
que una més de les obres de vanagloria i culte al omnipotent alcalde 
Crespo, equipament d’utilíssima tecnologia controlat tot per ordinador. 
Doncs bé, creiem que algun virus tindrà, perquè ni per controlar el consum 
de llum es útil. 
 
L’esmena núm. 27 són un seguit de partides per un total de 866.800€ en 
contractes de: Vigilància de Pàrkings, jardins de Sta. Clotilde, mercat 
municipal i zona blava. Aquesta despesa es podria veurà molt disminuïda 
amb l’aprofitament d’agents de la nostre Policia Local, creant així llocs de 
treball per els agents de segona activitat per els agents de major edat.  
 
La núm. 28, la partida 14.9310.22708. Aquesta despesa hauria de ser 
reduïda dràsticament, donat que aquests 520.000€ en col·laboració i 
assessorament als serveis econòmics és una despesa desmesurada. Podíem 
dedicar almenys mes del 50% a la reforma i millora del nostre mercat 
municipal a la població adequant-lo a les necessitats actuals dels industrial 
que hi treballen, a l’arranjament de la pista esportiva del barri de Mas Vila.  
 
L’esmena núm. 29 es refereix a Protecció Civil: activitats diverses 11.000 €. 
Aquesta quantitat és absolutament vergonyosa donada la repercussió i la  
importància que te la protecció civil al nostre municipi. La partida de 
Protecció Civil de la Vila veïna de Blanes ascendeix a mes de 150.000 €. 
 
L’emena núm. 30 es refereix a Protecció Civil, aportació ADF en 6.000 €. 
Mirin, això si que és una de les que no entendrem mai. Són vostès capaços 
de malgastar milers d’euros en contractes d’assessorament, de subvencions 
a clubs esportius pel fet d’estar en no sé quina categoria, a donar diners a 
empreses per organitzar un munt de fires i esdeveniments de dubtosa 
repercussió econòmica.  
 
I en canvi, a entitats que el que fan és defensar els nostres boscos de forma 
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voluntària i estrictament altruista i vocacional, els hi dediquen la ridícula 
quantitat de 6.000 €. O als membres de Protecció Civil, que deixen temps 
de les seves famílies per dedicar-les al bé comú de tots nosaltres i vostès 
els hi destinen en total 17.000 €. 
 
Perdonin, però creiem que aquesta és una manera de governar, que ni a 
nosaltres com a grup a l’oposició ni als lloretencs ens agrada. Rectifiquin i, 
si no en saben, facin un favor a tota la ciutadania i deixin pas a algú altre 
que segurament faran quelcom millor que vostès. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat, tot dient que el PSC dóna 
suport als pressupostos, com ja hem fet en els anteriors exercicis. 
 
Quan ens varem presentar a les eleccions, teníem com a objectius clars que 
treballaríem per a la promoció econòmica, la millora de barris i escoles, i 
una altra manera de fer política.  
 
I això es el que hem fet aquests tres exercicis. Ara afegim dues línies més 
de treball: l’estalvi energètic i els projectes de futur.  
 
Les nostres són propostes ciutadanes i que hem recollit amb les 
associacions de veïns, comunitat educativa, associacions de pares i mares, i 
diferents col·lectius de Lloret. Es la nostra manera de treballar : pel ciutadà 
i amb el ciutadà. 
 
Hem assolit acords puntuals que no busquen rèdits politics ni fer una 
oposició destructiva, sinó que aconsegueixen beneficis col·lectius proposats 
des de la mateixa ciutadania. Nosaltres busquem consensos. 
 
Aquest any hem treballat en cinc eixos principals.  
 
Millora d’escoles i barris. Aquest any es faran actuacions puntuals a escoles 
i es finançaran amb recursos propis, i no a crèdit com proposava l’equip de 
govern. En la mateixa línia, s’aconsegueixen més diners per beques 
menjador i beques de llibres, i ajudes a les famílies, i una beca de nova 
creació per ajudar a aquells que volen cursar estudis superiors fora de 
Lloret, i que ajudarà a pagar llibres o transport. Hem augmentat la partida 
de suport a nens amb necessitats especials. 
 
A la millora de barris hem recollit totes aquelles aportacions fetes per les 
associacions dels barris i que permetrà que es pugui fer millores de carrers 
del Casc Antic, actuacions al Molí, arreglar el Passeig de Fanals, la passera 
del Rieral, el Parc de San Cristòfol. I la expropiació de l’avinguda Vila de 
Tossa amb Avinguda Vidreres, per poder fer les voreres transitables. Un 
benefici per a tots els lloretencs.  
 
Aquestes millores es concreten no sols en partides, sinó en voluntats. 
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Promoció econòmica. Es destinen diners per la homologació d’aules per 
poder fer Cursos de Formació ocupacional. Així com per poder tenir plans 
d’ocupació, ampliar la oferta de cursos municipals i programar activitats de 
promoció del municipi fora de temporada. Fem tard, però és un orgull que 
gràcies a les nostres aportacions es podran homologar aules com a Blanes o 
Santa Coloma, per poder optar a les subvencions de Formació Ocupacional 
que ofereix la Generalitat.   
 
Estalvi energètic. Es destinen 100.000 euros per a la implantació de 
polítiques i accions per estalvi energètic en edificis municipals. Una de les 
crítiques més aferrissades que hem fet durant aquests dos anys ha estat el 
gran consum als equipaments municipals. Sobretot, els de nova creació, 
que en principi ja haurien de tenir mesures d’estalvi incorporades, i són els 
que ens estat ofegant la despesa corrent del pressupost, com ja veurem 
més tard a la modificació, al següent punt.  
 
Aquesta és una inversió de futur, i que té retorn. També ha de dir que 
aquestes despeses són una de les hipoteques que ens ha deixat el govern 
anterior. 
 
Cohesió social. S’augmenten les partides d’ajudes a famílies, incrementant-
se substancialment. Creiem que els ajuts són imprescindibles en aquests 
moments actuals per mantenir la cohesió social. Seguidament, cita alguna 
de les xifres i que el seu grup està orgullós que constin al pressupost. 
 
Projectes de futur. Una mirada cap al mar, i en aquest tema ha de ser crític 
amb el govern, perquè ha estat d’esquenes al mar. Camins de ronda, 
projectes i reparacions, en un total de 295.000 euros. Millora de platges i 
instal·lacions que passa de 20.000 a 75.000 euros. I per últim, el projecte 
integral de remodelació de la façana marítima, juntament amb les entrades 
de Lloret: avinguda Just Marlés i Pau Casals. Un projecte de futur. 
 
També hi ha partides per arranjar el Passeig de Fenals i el camí de ronda, 
que encara està tallat en un tram, i que han de constituir un referent 
turístic.  
 
A nosaltres ens preocupa que al sortir de la crisi Lloret no tingui la casa 
endreçada ni estalvi per poder fer-ho. Per això proposem polítiques d’estalvi 
que responen a controlar la despesa i millorar el medi ambient, invertint en 
projectes de futur.  
 
Creiem que aquest govern ha viscut d’esquenes al mar i ha fet inversions 
sobredimensionades i sense planificació, i ara com que no podem endeutar-
nos més, aquelles inversions necessàries no es poden realitzar.  
 
Tenim molts arguments per votar que no a aquest pressupostos, però tenim 
una herència rebuda, que ens agradi o no haurem de lidiar els propers 
anys.  
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I tenim un encàrrec de la ciutadania. Intentar consolidar partides de 
despesa al llarg d’aquests exercicis. Aquests pressupostos són més socials, 
més educatius, més participatius, més solidaris, que els de fa tres exercicis. 
I això ho hem aconseguit nosaltres, any a any, negociant amb l’equip de 
govern i marcant i portant la iniciativa d’uns pressupostos d’esquerres.  
 
En aquest acord ens hem assegurat una reunió mensual per fer el seu 
seguiment i no ens passi com amb l’anterior acord de pressupostos, que el 
van posar al calaix, i fins que no han necessitat l’aprovació d’aquest 
pressupost, no havien mogut un dit. Tinguin claríssim que es un acord 
puntual. Si vostès no compleixen i continuen instal·lats a la opacitat, 
nosaltres ho denunciarem.  
 
Sr. Alcalde, no alabi la nostra responsabilitat, sobradament demostrada, i 
sigui vostè el responsable del compliment d’aquest acord, en tots els 
terminis.  
 
Doni ja les directrius a tots els regidors del seu govern, i no ens faci ser els 
seus supervisors.  
 
Els hi repeteixo, i volem que quedi clar, no donem suport a la seva mala 
gestió i pèssima planificació. Es un acord per garantir polítiques socials. I 
per exigir que facin reformes a les vies públiques, cosa que ja haurien de 
tenir clara com a govern.  
 
Han fet política d’aparador i ara ens toca a nosaltres reconduir la situació, 
però es clar, vostès han venut els serveis de Lloret com l’aigua i les 
escombraries, per 25 anys i 10 anys, deixant una situació econòmica molt 
difícil de solucionar, hipotecant el pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Nosaltres hem portat la iniciativa i solucions en molts problemes que han 
sorgit, com la caserna, que la volíem compartida amb Mossos d’Esquadra, el 
CTR, que volem que ho gestioni la Generalitat, que les dependències 
d’urbanisme es traslladin als locals de la Plaça de Braus, per estalviar el 
lloguer, i vostè, Sr. Alcalde sense escoltar.  
 
Agrair a la gent que ens ha ajudat, tant els ciutadans, les associacions i 
col·lectius, i els diferents departaments de la casa.  
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que tenia preparades 12 pàgines 
amb les seves propostes, però que, donat el que ha escoltat, no val la pena 
fer-ho. I ja explicarà els 3 milions en els que no estan d’acord, en la 
documentació que s’ha repartit entre les persones de la sala, i que aniran 
explicar els propers mesos en el seu butlletí. Avui, per tant, canviarà el 
discurs. 
 
Mai havia escoltat tantes tonteries com el dia d’avui. És sempre el mateix, 
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Sr. Bernat, no recolza les propostes i critica a l’equip de govern, però al 
final ho aprova tot. 
 
Miri, al PSC li han donat 235.000 € i a ICV-EUIA un altre tant. Com a 
conseqüència, aproven 62.000.000 €. Mai unes quantitats tan petites 
havien donat per tant. Vostès s’haurien de preocupar dels 62 milions i no 
posar-se medalles per unes quantitats tan petites. 
 
És demagògia pura. El Sr. Pacios parla d’ensenyança especial, quan varen 
ser nosaltres els que ho varem proposar (USEE), però en canvi perdonen 3 
milions de pèrdues per la mala gestió que porta aquest Ajuntament, i vostès 
miren cap a un altre lloc. Sembla que amb 235.000 € vostès han arreglat el 
poble. 
 
Es preveu 235.000 € amb el pàrquing de la Plaça de Braus, i vostès es 
conformen amb aquesta mateixa quantitat. Vostès, per solucionar els 
problemes de la gent, els donen peixos, els donen fins a 300.000 €, però no 
els donen la canya, és a dir, el que puguin tenir una feina. D’aquesta forma 
no resolen el problema, és com si a una persona que li dóna un atac de cor, 
vostès li fan una operació d’estètica i li posen tirites. 
 
La gent no volen ajudes, volen feina. I el que fan vostès és una vergonya. 
 
Els projectes d’aquest poble és que tot va a la planta de triatge, més 
camions que autocars de turistes, i 1 milió d’euros de pèrdues i, a més ens 
tocarà fer de prestamistes i bancs. 
 
Volen arranjar les voreres del Molí i el camp de futbol, així com el pàrquing. 
Però el que haurien de fer seria aixecar el camp i fer sota un aparcament, i 
així es resoldrien tots els problemes. Però vostès no tenen cap projecte. Per 
fer aquest pàrquing podrien comptar amb els 180.000 € de la gespa del 
camp de futbol i els 150.000 i 190.000 referents a els altres obres del barri. 
 
Diuen que dedicaran 1.040.000 € a carrers, serà important que expliquin 
quins i com. Mentre, la despesa de la llum de la Casa de la Cultura segueix 
creixent. 
 
Quins projectes de turisme tenen?. La façana o el pàrquing, pàrquing que 
diu l’alcalde que no es pot fer perquè Costes ens demana un cànon de 
70.000 €?. 
 
Els ingressos per pàrquings són de 2.000.000 €, i uns 800.000 són de 
benefici. Per tant, la voluntat no és ajudar al comerç, sinó recaptar diners. 
Aquestes coses, juntament amb el dèficit de la piscina de 500.000 €, o els 
520.000 € destinats a assessoria dels Serveis Econòmics, els aniré explicant 
en els nostres butlletins, com ja he dit. 
 
No hi ha cap partida per urbanitzacions, i això que s’ha de donar 
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compliment a moltes sentències. Les despeses augmentaran i ja hem 
perdut un any més, en el que no solament no s’han disminuït les despeses, 
sinó que han augmentat. 
 
El Sr. Alcalde diu al Sr. Fuertes que ja continuarà després, i que la segona 
intervenció podrà ser de fins a 5 minuts. 
 
Contesta el Sr. Frigola dient al Sr. Enric Martínez que hi ha la mateixa 
distància en les dues direccions. Per tant, també podria haver vingut vostè. 
 
El que no volem és fer feina inútil i treballem en aquells que volen arribar a 
un consens. Quant a la referència al Sr. Crespo, creu que està fora de lloc. 
Potser, Sr. Martínez, hauria de plegar de la seva feina o d’aquesta, perquè 
no te temps per tot. 
 
Es refereixen a temes subjectius, com és el conveni de la recaptació 
executiva. Nosaltres creiem que és convenient. 
 
Com ja s’ha dit, hem posat en aquest pressupost l’accent molt més en 
temes socials, i estem orgullosos per això. 
 
Respecte al que ha dit el Sr. Fuertes amb el seu to messiànic i demagog de 
sempre, si gasta els 180.000 € del camp de gespa en fer el pàrquing, amb  
què farà el camp de futbol, o és que el traurà?. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que escoltat els diferents arguments, benvinguts 
siguin els augments en les partides de caràcter social. Malgrat tot, es 
queden curts i si haguessin tingut que dedicar els 230.000 € de més que 
rebem de l’estat per al benestar de les famílies i de les persones. 
 
Torna a intervenir el Sr. Orobitg dient que han mantingut converses amb els 
altres grups perquè fessin les seves aportacions, ja que són conscients de 
l’aritmètica municipal i, per això, hem deixar un marge. Això ja ho hem fet 
altres vegades, ja hi ha precedents. Malgrat que aritmèticament no era 
necessari el vot d’ICV, han volgut que també hi fos. 
 
Probablement, Sr. Martínez, si vostè hagués presentat el que ha llegit per 
escrit, es podrien haver atès algunes de les seves propostes. Perquè el 
consens aconseguit està per sobre de les quantitats, va molt més enllà, va 
als conceptes, i aquesta decisió és molt important, no és ociosa i ens ha 
significat moltes hores de treball. 
 
Evidentment, tot és millorable, moltes de les crítiques que rebem són 
crítiques de l’herència rebuda. Per això no es pot dir que tenim la culpa 
nosaltres, li hagués passat a qualsevol nou gestor. 
 
Això significa a vegades acceptar coses que no ens agrada, però que hem 
de gestionar. 
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Així, per exemple, en el tema del local de la Plaça de Braus, en el que 
creiem que una solució seria canviar-lo de qualificació i buscar-li una 
sortida, donat que creiem que el servei d’urbanisme no podria enquibir-se i 
que la majoria pensem que estaria millor en els locals que tenim a Fenals, i 
a més és una demanda dels serveis tècnics. 
 
Hem baixat la ràtio d’endeutament, cosa que ens permet anar a una mica 
de crèdit per segona vegada en la legislatura. Malgrat la situació, l’esforç es 
nota i tenim l’economia més sanejada que abans per a la propera 
legislatura. El baixar l’endeutament també ens permet demanar aquest any 
un crèdit petit, però fins i tot així, deurem a final d’any menys diners, 
perquè amortitzem més del que demanem. 
 
Crec, Sr. Fuertes, que vostè ha llegit el projecte electoral d’ERC, doncs 
venia fer un pàrquing sota el camp de futbol del Molí, però evidentment no 
és el moment, ja que té un cost prohibitiu. 
 
Som nosaltres els primers que varem parlar de turisme residual quan es 
referien al CTR, però el que hem de fer és aprofitar bé els diners que 
l’Agència de Residus inverteix en aquest tema. 
 
Sembla que el subconscient l’ha traït, Sr. Fuertes, ja està tot inventat. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que hi ha alguns grups 
polítics que no miren ni pel benefici del poble ni per l’Ajuntament, i que 
solament fan oposició a la contra, i solament volen estar en l’equip de 
govern. Votaran en contra d’aquests pressupostos però també ho farien 
dels contraris, si es presentessin. 
 
No es preocupi, Sr. Frigola, el tema del camp de gespa artificial del Molí no 
serà car, ja que el projecte del que parla el Sr. Fuertes és de cartró-pedra. 
Això si, passar de cartró-pedra és car. Però amb la quantitat que ha dit no 
aixeca res. 
 
Ha de dir que el Sr. Fuertes i el seu grup varen votar l’any passat en contra 
de l’USEE i no varen presentar cap esmena. Per tant, qui fa demagògia, qui 
es posa medalles?. 
 
Vostè té raó amb una cosa, que nosaltres mirem cap a un costat, però no 
en el sentit que vostè diu, sinó que mirem per veure el patiment, les 
misèries i l’empobriment de molta gent degut a un sistema econòmic en el 
que vostè, com a empresari, es troba molt còmode. 
 
Treball precari; mal pagat; acomiadament gairebé gratuït; renuncia i 
limitació de drets i altres. I això és el que vostè d’alguna manera 
representa. 
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Respecte a aquestes, segons vostè, “propinillas” de 235.000 €, creu que és 
una cosa que el Sr. Fuertes hauria d’aclarir amb les famílies dels nens i 
nenes que reben beques menjador o que es beneficien de la socialització 
dels llibres. Vagi vostè i els diu que són “propines” i a veure que li diuen. 
Segur que no “guapo”. 
 
Aquestes partides han augmentat gràcies al nostre treball polític. Hi ha 
moltes persones i famílies a Lloret que no estan disposades a què els seus 
familiars passin gana, a l’espera que vostè amb una majoria, que pel que es 
veu (pel treball que vostè Sr. Fuertes està fent), hauria de ser de majoria 
absoluta, els solucioni els problemes. 
 
Ells el que volen és solucionar els seus greus problemes avui mateix. Per 
això nosaltres volem solucionar el problema avui.  
 
Hauria de tenir vergonya pròpia, ja que no té cap element comú amb la 
resta de grups, solament amb vostè mateix. És penós. Vostès tenen 6 
regidors i no han aportat res, ni un sol euro. Vostè parla i desconeix el que 
hem signat, i critica un pacte sobre pressupost que ni tant sols coneix. No 
es preocupi, se li farà arribar. 
 
Vostè diu que votem a favor d’uns pressupostos, malgrat la mala gestió de 
l’equip de govern. Però vostès van a votar en contra de les beques de 
menjador; de les beques de llibres; de més diners a les partides de 
benestar social; i de moltes altres millores. També votaran encontra de les 
inversions, i un any més, i ja en seran dos i tornaran a fer-ho en un tercer, 
en contra de la USEE, i tot per posar pals a les rodes o voler estar a l’equip 
de govern. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient al Sr. Frigola que hi ha el 
mateix camí entre ells, però la responsabilitat és de vostès perquè estan a 
l’equip de govern. Fa uns anys va fer 32 esmenes per registre, sols n’hi 
varen acceptar 1 i no la varen complir bé, es varen equivocar. 
 
En canvi, malgrat pertànyer a partits molt allunyats, hem pogut pactar amb 
el Sr. Orobitg els pressupostos de Lloret Turisme i els hem aprovat. 
 
Si vostès venen a parlar amb nosaltres trobaran la porta oberta sempre. 
 
Aconsella al PSC i ICV que facin seguiment del compliment del pacte, no 
sigui que, com en altres vegades, no el compleixin. 
 
No ens diguin irresponsables per no votar a favor, no són els nostres 
pressupostos i, per tant, votaran en contra. 
 
Confia que els cursos de formació els faci l’Ajuntament i no els sindicats, 
doncs ja sabem com acaben aquestes coses. 
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Respecte al parc temàtic de Can Buc, estan d’acord, però ells farien una 
residència geriàtrica, que és el que fa falta i el que ja s’estava treballant. 
 
Pel que fa a la caserna de la Policia, vostès hi destinen 2’5 milions que 
varem obtenir nosaltres per a Lloret com a destinació turística madura. 
 
No ens agraden les despeses, però el que més ens preocupa són els 
ingressos. 
 
Quant a aquest tema, ha de dir –com ja ha comentat en la primera 
intervenció- que són incerts els de CTR i els de l’estada turística. 
 
A la modificació de crèdit passen un rascló de 1’5 milions, i a l’alcalde li 
preocupa el cànon del pàrquing del passeig de 70.000 €, però creu que és 
un benefici per al poble. 
 
No estem d’acord amb els 90.000 € de les llums de Nadal. S’ho haurien de 
fer mirar. 
 
I Sr. Frigola, jo estic treballant a Girona des de l’agost de 2013. Vostè 
sempre fa el mateix, quan no sap que contestar fa com altres, comença a 
fer desqualificacions i atacar personalment a la gent. 
 
Si no té arguments s’ho fa mirar. Jo ja li he dit a vostè que amb el tema de 
cultura molt bé, però que de números què vol que li digui. No entenc els 
atacs personals vers a mi. M’està defraudant com a persona, Sr. Frigola. No 
ho esperava de vostè. 
 
Seguidament, de nou pren la paraula el Sr. Bernat dient que alguns grups 
busquen rèdit electoral. Que parlar d’almoina, Sr. Fuertes, quan es parla de 
partides socials, creu que és faltar al respecte. Estem parlant de persones, 
no de xifres. 
 
On estan les xifres Sr. Fuertes?. Són molt més de les que vostè diu. De 
totes maneres, nosaltres hem fet propostes i hem consolidat partides que ja 
estaven posades altres anys. Hi ha moltes partides aconseguides en anys 
anteriors i que s’han mantingut, i algunes d’elles s’han ampliat. 
 
Per exemple, les beques de menjador s’han doblat. Potser 100.000 euros 
per algú no és res, però avui en dia poder disposar de la beca del menjador, 
ho és tot.  
 
Vostè, senyors del Millor, han vingut amb el discurs preparat, i quan jo he 
fet el meu, no m’han escoltat. Però vostè, Sr. Fuertes, que tanta confiança 
tenia en mi (recordi que em va votar com alcalde), s’hauria d’escoltar 
alguna vegada les propostes que fem, que són les del nostre programa 
electoral que intentem complir, i en aquest programa dèiem –entre altres 
coses- que treballaríem per la promoció econòmica, com per exemple 
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cursos de formació municipal; homologació d’aules; dinamització 
econòmica; o fer activitats fora de temporada. 
 
I tot això, abans no hi era al pressupost i ara hi és gràcies a nosaltres.  
 
No només  són una partida de 100.000 euros. Sinó consolidar els cursos 
municipals, les beques de llibres, les inversions a les escoles que ara son 
prioritàries i de despesa corrent.  
 
Nosaltres no mesurem en diners, sinó el garantir la cobertura de les 
necessitats de la gent.  
 
On vostè veu números, nosaltres veiem persones. Aquesta és la diferència 
entre dreta i esquerra.  
 
No digui que no es fa rés, es fa, i per això hem arribat a aquest pacte, i és 
un pas important perquè ja portem 3 exercicis i per això defensem 
l’aprovació d’aquests pressupostos. El que hem de fer és mirar cara al futur 
i, per tant, avançar en temes com la façana marítima. 
 
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient que els rèdits polítics els 
persegueixen únicament el PSC i ICV-EUIA, ratllant en la mesquinitat 
parlant de les famílies i del malament que ho estan passant. 
 
El Sr. Pacios li ha dit que hauria d’anar a parlar amb les famílies, i tant que 
ho farà. I els dirà que vostès voten a favor de que l’Ajuntament de Lloret 
perdi 3 milions d’euros, i això perquè ells aconseguiran 473.000 € entre els 
dos grups (173.000 de despesa corrent i 300.000 d’inversions), és a dir, 
com ja ha dit abans, 235.000 cadascú.  
 
Si jo fos l’equip de govern, ja els tindria calats, rebaixaria algunes partides 
de serveis socials expressament perquè vostès després les ampliïn. Cada 
any fan el mateix. 
 
Parlen de política social, però no del que es gasten en la televisió (65.000 
€), on vostès senyors del PSC, tenen interessos personals. Perquè no 
toquen aquesta partida?. 
 
Si que és veritat, el vaig votar a vostè com alcalde Sr. Bernat. Li vaig fer 
l’oferiment en un bar de Blanes, perquè vostè no volia votar-me a mi i 
perquè jo, abans que a CIU, el preferia a vostè. 
 
No és veritat Sr. Pacios, que nosaltres votem en contra de tot, ja que 
nosaltres tenim esmenes, però ni tant sols se’ns pregunta, i es presenten 
aquí amb tot el peix venut. No votem que no a tot, però que haig de fer?. 
 
El nostre grup es reserva per fer les propostes d’aquí a un any de les noves 
eleccions. No hem arribat a consens amb ningú, perquè no han volgut els 



25 

altres. En un escrit, ICV diu que és qui més mocions ha presentat, però són 
coses que es donen per fetes i després no es compleixen. Vostès són 
perfectes.  
 
Vostè, Sr. Pacios, sempre intenta recalcar la meva condició d’empresari, i 
no m’avergonyeixo. Potser sí que ho faria si no hagués treballat durant 5 
anys, i no hagués aportat rés a la caixa del govern d’aquest país. Jo en 
canvi treballo 10 hores diàries i porto 14 anys sense vacances.  
 
Vostès no tenen cap projecte, no fan res. I així a turisme, Sr. Orobitg, 
gasten 1.350.000 € i ho gasten en aquest producte (mostra una caixa). 
Vostès venen una imatge, intenten netejar una imatge, però sap que hi ha 
dintre aquesta caixa: res. La caixa està buida. 
 
Contesta novament el Sr. Frigola que ha quedat clar qui ha estudiat aquest 
pressupost i quins grups miren vers el futur, cap endavant, cap a Lloret, cap 
a les persones de Lloret, i cap a les persones més necessitades. 
 
Els pressupostos, com ha dit el Sr. Bernat, s’han anat consolidant aquests 
anys en temes socials i educatius, i això no ho pot desmentir ni el Sr. 
Fuertes, que ni tant sols se’ls ha mirat gaire. 
 
Ens parla de demagògia i vostè es treu coses de la màniga, com el número 
de la caixa. Ja ho ha dit el Sr. Rodríguez, vostè està contra aquests 
pressupostos i contra tots els que puguin presentar els altres.  
 
Amb vostè no es pot negociar, o es fa el que vostè vol o no es fa rés. Les  
seves capacitats de negociació són nul.les i, per tant, no insistirem. 
 
Agraeix el suport, inclosa l’esmena, dels grups que votaran a favor i pensa 
que són uns bons pressupostos. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que és vergonyós escoltar al 
Sr. Fuertes. 
 
L’aprovació dels pressupostos és molt important, i més per a una ciutat com 
Lloret. És per això que s’ha fet un esforç per aprovar-los. En principi, quan 
es varen començar a fer, es varen comptar les despeses i els ingressos, i hi 
havia 800.000 € a retallar en les despeses. Únicament no es va retallar a 
benestar i família. 
 
Conseqüentment, el pressupost de turisme també es va reduir, i solament 
s’ha pogut ampliar pels possibles majors ingressos, si bé això s’haurà 
d’ajustar al final. 
 
S’han incrementat les partides socials i s’han aportat noves partides.  
 
Aquest acord de consens s’ha aconseguit després d’hores de reunions i de 
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moltes trobades, ja que era important que es pogués aprovar. I això s’ha 
fet pensant en el bé de la ciutadania.  
 
No es pot dir que vostè faria un aparcament sota el camp de futbol del Molí, 
perquè valdria més de 1 milió d’euros fer-lo. 
 
Es congratula que s’hagi pogut posar 1.040.000 € per arranjament de 
carrers, perquè això ens permetrà fer certes obres. Una part anirà a crèdit i, 
per tant, es demanarà com més ràpidament possible per poder executar 
aquestes obres. 
 
En aquests diners està prevista una part per l’arranjament del Passeig de 
Fenals, si bé s’ha enviat una carta a Costes per si poden fer-ho ells. 
 
Les partides socials són molt importants i estan preparats per donar solució 
a les moltes situacions que es poden produir. 
 
Com ja ha dit, la major part de les inversions es dediquen a la millora dels 
carrers. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna lectura a l’esmena presentada pel grup de 
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, que és del tenor següent: 
 

“1)  Les partides  de despesa corrents seguidament relacionades seran 
esmenades i/o creades en els termes detallats: 

 
1621 22500 ELIM. RESIDUS-CANON J. RESIDUS Passarà de 941.000 a 853.200 € 
1720 22699 MEDI AMBIENT- DESP. ACTIVITATS Passarà de 52.000 a 42.000 € 
1790 62300 PLATGES MILLORA INSTAL·LACIONS Passarà de 20.000 a 40.000 € 
2300 48001 BENESTAR. TRANSF. CORRENTS Passarà de 135.000 a 165.000 € 
2301 22706 BENES. i FAM. CONVENIS i TREBALLS Passarà de 35.000 a 64.000 € 
2410 22706 FOMENT OCUP.- CONVENIS I TREB. Passarà de 35.000 a 38.000 € 
3200 22703 ENSENYAM. CON.SUP. ED. ESPECIAL Passarà de 24.300 a 29.300 € 
3200 48000 ENSENYAMENT BEQUES ENSENYAMENT Import 20.000 € 
3201 48000 ENSENYAM. TRANSFER. FAMILIES Passarà de 80.000 a 130.000 € 
3340 22703 CULTURA.-CONTRAC. EDICIÓ LLIBRES Passarà de 21.500 a 10.750€ 
3351 22706 TEATRE.- CONTRACTES TERCERS Passarà de 198.000 a 178.000 € 
3371 22602 CASAL JOVENTUT ACT. DIVERSES Passarà de 18.000 a 30.000 € 
3400 22609 ESPORTS.- DESP.ACT. (inclou trofeus) Passarà de 95.000 a 70.550 € 
4330 22706 SERVEIS SOM. Passarà de 52.000 a 76.000,00 € 
9120 22601 ÒRGANS DE GOV –ATENC. REPRES. Passarà de 28.000 a 18.000 € 
9120 22706 ÒRGANS GOVERN EST. TREB. I ASSES. Passarà de 18.000 a 8.000 € 
 
2) Les partides d’inversió seguidament relacionades seran esmenades en els 
termes detallats: 
 

CODI 10 ADQ. FINCA AVDA VILA DE BLANES Passarà de 200.000 a 250.000 € 
CODI 12 SER. URB. ENCÀRRECS i PROJECTES Passarà de 150.000 a 200.000 € 
CODI 14 MILLORES ACCÈS ABOCADOR Passarà de 205.000 a 155.000 € 
CODI 15 VIES PÚB. REPARACIÓ I MILLORA Passarà de 940.000 a 1.040.000 € 
CODI 21 ENLLUM- MILL. i REF. ESTALI ENERGÈT. Passarà de 70.000 a 170.000 € 
CODIS 28 A 31 CEIPS PASSARAN A SER FINANÇAT AMB RECURSOS PROPIS 
CODIS 26 i 43 MEDI AMBIENT i SERVEIS GRALS SERAN FINANÇATS A CRÈDIT” 
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Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena, la qual és aprovada amb  
12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i 
ERC, 3 abstencions dels regidors de PPC i NO ADSCRIT, i 6 vots en contra 
dels regidors del grup MILLOR. 
 
A continuació, es posa a votació la proposta a la que s’inclou l’esmena 
abans esmentada, essent aprovada amb 12 vots favorables dels regidors 
dels grups de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, 9 vots en contra dels regidors 
dels grups MILLOR, PPC, 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: 
 
1) Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2014, 
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en 
62.374.803,72 €, el resum del qual per capítols és el següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.857.400,00 
2 Impostos indirectes 535.700,00 
3 Taxes i altres ingressos 22.225.800,00 
4 Transferències corrents 10.728.225,00 
5 Ingressos patrimonials 1.843.480,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 4.109.157,89 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 3.074.970,83 

      
Total Pressupost d'ingressos 62.374.803,72 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.261.594,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 30.629.670,00 
3 Despeses financeres 1.168.000,00 
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4 Transferències corrents 2.646.800,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.533.669,72 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 5.135.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 62.374.803,72 

 
2) Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per  

a l’exercici del 2014, anivellat en els seus estats d’ingressos i 
despeses, xifrat en  315.230,00 € el resum del qual per capítols és 
el següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 315.210,00 

1 Impostos directes 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Taxes i altres ingressos 50.110,00 
4 Transferències corrents 265.000,00 
5 Ingressos patrimonials 100,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 20,00 

6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 315.230,00 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 315.210,00 

1 Despeses de personal 244.310,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 70.500,00 
3 Despeses financeres 400,00 
4 Transferències corrents 0,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 20,00 

6 Inversions reals 0,00 
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7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost de despeses 315.230,00 

 
3) Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2014 l' 

import del qual és  de 1.485.000,00 € . 
 

4) Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a 
l’exercici del 2014 següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.857.400,00 
2 Impostos indirectes 535.700,00 
3 Taxes i altres ingressos 22.275.910,00 
4 Transferències corrents 10.728.225,00 
5 Ingressos patrimonials 1.978.580,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 4.109.157,89 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 3.074.280,83 

      
Total Pressupost d'ingressos 62.560.033,72 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.947.404,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 31.743.670,00 
3 Despeses financeres 1.168.400,00 
4 Transferències corrents 1.031.800,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.533.669,72 
7 Transferències de capital 0,00 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 5.135.010,00 
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Total Pressupost de despeses 62.560.033,72 

 
5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a 
l’exercici del 2014, segons redacció que figura en l’expedient, així 
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit 
previstes en les esmentades Bases, d’acord amb l’article 40 del 
R.D.500/1990 de 20 d’abril de 1990. 
 
6) Aprovar que les assignacions als càrrecs electes pel 2014 no 
experimentin cap increment respecte a les del 2011, aprovades en 
sessió del Ple de la Corporació de 11 de juliol de 2011. Aquesta 
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva 
modificació. Els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial tampoc 
experimentaran cap increment de les retribucions respecte a les de 
l’any 2011, aprovades en sessió del Ple de la Corporació de 11 de 
juliol de 2011.   
 
7) Aprovar que, durant el 2014, les aportacions per a compensar les 
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 
del Decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que es van 
disminuir un 10% pel 2013 en relació a les aprovades per l’acord del 
Ple de l'Ajuntament del dia 11 de juliol de 2011 es mantinguin amb la 
mateixa quantia pel 2014.   
 
8) D’acord amb el projecte de Llei del Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2014 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a 
l’exercici 2014, s’atendran a les següents normes: 

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

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

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

l’adequació de caràcter singular i excepcional  de les retribucions 
complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per assegurar que les 
assignacions a cada  lloc de treball mantinguin la relació 
adequada amb el contingut d’especial dificultat tècnica, de 
dedicació, de responsabilitat, de perillositat o de penositat. 
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(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s’entén sense perjudici de 

l’adequació de la resta de retribucions complementàries derivades 
de la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment 
de productivitat o la modificació de sistemes d’organització del 
treball o qualificació professional. 

 
9) Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal laboral, 
fix, temporal i eventual per a l'any 2014, incorporant les 
determinacions d’aquells llocs de treball tant de funcionaris com de 
personal laboral que modifiquen aspectes de l’acord entre el personal 
i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data 3/12/2007, que s’incorporen 
com Annexes al Pressupost. 
 
10) Aprovar una dotació de 376.298,00 € pel complement de 
productivitat i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. 
El repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues 
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació 
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la 
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal 
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de 
gener del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova 
la dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 
7.140,00 €. 
 
11) Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació per 
un total de 7.533.669,72 € que es finançarà amb 349.541,00 € 
d’estalvi, 4.109.157,89 € de subvencions i 3.074.970,83 € de crèdit. 
En tant en quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les 
inversions, les aplicacions pressupostaries afectades es declaren en 
situació de no disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu 
finançament. 
 
12) El Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a 
l’exercici del 2014 està subjecte al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostaria,  regla de la despesa i endeutament fixats 
per acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2013, es van 
aprovar per les entitats local pel període 2014-2016 els objectius que 
obliguen a les Entitats Locals a tancar l’exercici de 2014 amb dèficit 
zero, el límit d’endeutament sobre ingressos corrents que no superi el 
75% i la despesa computable no ha de superar la taxa de referència 
del creixement del PIB a mig termini que s’ha estimat en el 1,5% per 
l’any 2014. L’aplicació concreta a cada ajuntament haurà de tenir en 
compte els ajustament en termes del Sistema Europeu de Comptes 
(SEC 95). 
 
13) Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
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Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que 
inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases 
d'Execució s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ 
anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual 
s’atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini 
d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es portarà de nou 
l’expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no 
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en 
el B.O.P. i en  el tauler d’anuncis de la Corporació.  

 
5.- 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, dient que estem 
davant del primer i últim expedient de modificació de pressupost d’aquest 
any. 
 
Al Ple anterior es va deixar sobre la taula la proposta de modificació, i el 
que s’ha fet amb l’actual és, sobre aquella base passar el rascló, com es fa 
cada any abans que aquest finalitzi. 
 
La proposta que se sotmet a votació contempla despeses corrents que s’han 
se suplementar per manca de crèdit, per un import total de 528.000 €; 
suplement de crèdit (inversió) per 325.168,11 €; i com a crèdit 
extraordinari en inversió per 398.603,99 €.  
 
Les despeses corrents venen finançades amb partides sobreres quant al 
crèdit per un import de 528.000,00 €; partides d’inversió que queden 
decrementades per un import total de 594.000,00 €; i unes baixes de crèdit 
per un import de 129.772,10 €, que queden modificades per una esmena 
presentada per CIU. 
 
A continuació dóna lectura a l’esmena presentada per CIU, que és del tenor 
següent:  
 

“Advertit error material en la denominació d’una partida  del punt B-I 
(Transferències positives-despesa corrent) es modifica la partida 
2300,13000 Benestar i Família.- Personal Laboral per la partida 
9120,23000 Òrgans de Govern.- Dietes càrrecs electes. 
 
Es proposa canviar les partides: 

 
1550 61932 Vies Publ.-Millora acces3B13 des del Rieral 13.694,09 
1550 61933 Vies Publ.- Remod. c/ Enric Granados i Oliva 928,01 
1790 62300 Platges. Millores instal·lacions 35.000,00 
1334 63200 Aparc. antiga Plaça de Braus.- Canvi LED 18.150,00 
1651 63200 Semàfors.- Millores i reformes 25.000,00 
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1651 63201 Semàfors.- Adequació LED 37.000,00 
 

Per les següents partides: 
 

1610 62704 Serveis Aigües.- Reformes i millores xarxa 129.772,10 
 
Del pressupost corrent i del pressupost d’inversions, aquest total de 
1.251.772,10 €, correspon al 42,18€ de despesa corrent i un 57,82% a 
inversions. Si bé el pressupost es modifica en una part important que 
podem valorar en 524.000 €, és degut a què hi ha més ingressos per dues  
subvencions que no estaven previstes a l’inici de l’exercici quan es varen 
elaborar els pressupostos. 
 
Tenint en compte aquestes inversions que arriben a través de noves 
subvencions, la modificació de crèdit suposa una variació del pressupost 
inicial de 2’12%. Però si hi restem les subvencions, significa un 1% respecte 
al total del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que la modificació, quant a despesa corrent, són 
528.000 € dels quals la piscina es porta 135.000, és a dir, el 25%. La 
contrapartida bé fonamentalment en partides relacionades amb els 
funcionaris i personal laboral. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que es tracta de la primera i única 
modificació del pressupost, tal i com ha dit el Sr. Frigola. Destacarien, 
respecte al que es va presentar el mes passat, que en inversions una de les 
partides principals anirà destinada a equipament turístic, més concretament 
el camí de ronda. 
 
També torna a estar el manteniment de la piscina, per un import major, 
però és un problema d’aquesta mena d’equipaments que ens hem trobat i 
que hem d’intentar buscar solucions, però a aquestes despeses s’han de fer 
front. 
 
Per fer front a les majors despeses, s’han utilitzat diferents partides, entre 
les més importants la procedent d’interessos bancaris. Seguidament, també 
dóna lectura a la resta de partides a les que s’han produït baixes. 
 
Entén que el fet de l’import total de la modificació i que sigui única és per 
felicitar-nos, sobretot perquè ens permet estalviar-nos la famosa partida 
413, és a dir, les factures del calaix de final d’any. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que aquest és el segon intent 
d’aprovar la modificació. És quelcom superior a la que es va presentar a 
l’anterior Ple, i amb alguna modificació important. 
 
Felicita al Sr. Frigola perquè hagi sols una modificació, i torna a destacar 
que una part important d’aquesta modificació són les subvencions rebudes 
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en relació a la planta de triatge, tema que considera –com ha dit en altres 
ocasions- positiu. 
 
El que consideren escandalós és el tema dels majors costos de 
manteniment i, sobretot, de llum tant de la Casa de la Cultura com de la 
Piscina. Voldria que se l’informés i se l’expliqués el perquè de l’augment 
d’aquestes partides, així com de les novetats respecte a l’anterior 
presentada. 
 
Ja sap que s’ha passat el rascló, però hi ha coses que voldria que li 
expliquessin. Confia, tal i com ha dit el Sr. Orobitg, que aquest any no hi 
hagi partida 413 el mes de gener. 
 
Per tant, abans de votar, espera que li expliquin les noves partides i els 
canvis en les que ja estaven a l’anterior Ple. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que novament es 
passa a modificació partides que tenen a veure amb el manteniment, i 
sobretot amb la despesa de llum, de la piscina i de la Casa de la Cultura.  
 
De la piscina es passen a aprovació 135.000 € i de la Casa de la Cultura, 
entre unes coses i altres, 137.000 més, no sap si val la pena que els 
ciutadans de Lloret paguin aquest cost. 
 
També, tal i com ja va dir, torna a haver 42.000 € del transport urbà, que 
no sap si és una subvenció, i en tot cas ja saben de quina empresa es 
tracta. Apareix novament la partida del canvi de leds de la plaça Pere 
Torrent, que entra i surt. 
 
Estan d’acord respecte les partides de les que surt l’estalvi, i espera que 
argumentin el canvi de partides que ha hagut respecte a la presentada el 
mes anterior, donat que en un sol mes, hi ha canvis importants. 
 
De totes maneres, dubten que es pugui aprovar per part nostra donades les 
raons esmentades. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient que aquesta és la segona vegada que 
es presenta aquesta modificació al Plenari. En la primera no varen votar a 
favor, i d’alguna manera varen obligar a retirar el punt de l’ordre del dia. 
 
Avui sí que ho farem i voldria explicar el perquè. I ho farem per tres raons. 
La primera és que varem dir que segur que les partides de consums 
d’edificis municipals de nova creació no eren reals, que havien tingut més 
despesa que el que es portava en aquella modificació. En l’anterior plenari 
ja denunciàvem que era una modificació que maquillava els números, que 
no era real. De fet, varem posar com exemple el consum de la Casa de la 
Cultura on dèiem que la modificació de crèdit no serviria per cobrir tot 
l’augment del consum. I pronosticàvem que faltarien 93.000 euros per 
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pagar la despesa de consums de la casa de la cultura. Doncs bé, no ens 
hem equivocat de gaire, han estat 87.000. 
 
El mateix es va dir en el cas de la piscina que plantejàvem que seria 
insuficient. Efectivament, han passat de 90.000 euros a 135.000, amb la 
qual cosa ens anem a 215.000 € (nosaltres havíem dit 200.000). Algú va 
ordenar emplenar l’aigua la piscina, malgrat que ha estat tancada. 
 
Ens agraden aquests números?. La veritat és que no, però ens agradi o no, 
són els consums reals que s’han fet, per tant s’han d’aprovar per tal de 
poder pagar els proveïdors.  
 
Ara si que aquesta modificació és més fidedigne i reflexa el que és una falta 
de planificació i previsió. I escolti, no em fan mal només aquests 135.000, 
sinó, els 80.000 de l’altre pressupost i els 200.000 euros que s’han pagat 
per fer els cursos de natació aquest any, i tot tenint una piscina tancada.  
 
També varem votar en contra perquè en l’anterior proposta es donaven de 
baixa partides que feien referència a la millora de platges i instal·lacions, 
millora de vies públiques i altres que feien referència a l’estalvi energètic. 
Mitjançant l’esmena, es tornen a recuperar aquestes partides, i per platges 
hi haurà 75.000 €. 
 
Clar, el que no podem permetre és que nosaltres insistim en polítiques 
d’estalvi i eficiència energètica i vostès finalment les donin de baixa. Creiem 
que en aquest camp hi ha molt feina a fer i molt camí per recórrer, i 
aquesta modificació de crèdit és un bon exemple. 
 
La raó més forta per aprovar aquesta modificació és que teníem una 
subvenció de la Generalitat que vostès destinaven a millorar una via d’accés 
a l’abocador. Nosaltres reclamàvem aquesta subvenció, ja que provenia de 
l’Agència Catalana de Residus per el Centre de Tractament, i que permetés 
millorar les infraestructures de Lloret.  
 
Nosaltres hem volgut destinar aquesta partida a l’actiu més important que 
tenim els lloretencs que és el mar, les platges, i quina millor manera de fer-
ho que arranjant els camins de ronda, tant per obrir els que ja tenim com 
per projectes per ampliar-los. Això és mirar cara al futur. 
 
Per tant votarem a favor de la modificació de crèdit per responsabilitat, per 
que els proveïdors puguin cobrar la feina que han fet. Una altra discussió és 
si la feina s’hagués hagut d’encarregar, però un cop feta, el proveïdor a de 
cobrar. Donem una estirada d’orelles al govern per no haver fet el 
pressupost de despesa real.  
 
Pensem que aquesta modificació és més real i demostra el desgovern i la 
falta de planificació i que ens ha d’impulsar a prendre mesures d’estalvi 
energètic. Demostrem el nostre compromís no donant de baixa aquelles 
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partides d’inversió que fan referència a platges i estalvi i eficiència 
energètica. I per últim, destinem una de les subvencions de la Generalitat 
pel que és el nostre principal actiu que és el mar i les platges, perquè 
aquests diners es reinverteixin en elles. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient al Sr. Bernat si considera 
que algú el creu. Sempre fa igual, la primera modificació no la va aprovar 
cap grup de l’oposició. En aquesta segona, no s’abaixa sinó que puja, però 
la seva votació serà favorable, és a dir, canvia el vot. Sempre fa igual 
vostè. 
 
Com ja va dir en l’anterior Ple, es tracta de despeses ja fetes, per les que 
no hi havia consignació. Quan aprendrà aquest equip de govern?. Primer ha 
de preguntar, o portar a votació alguna cosa, i després fer-la. Però no. 
L’equip de govern (i seguirà així mentre el PSC els aprovi les coses), primer 
fa i després demana que s’aprovin, per raons d’una suposada 
responsabilitat, segons el Sr. Bernat, o perquè –com avui- li han canviat 
una partida que en realitat no té rés a veure amb el que és important en 
aquesta modificació. 
 
Estan malgastant els diners per culpa de la seva mala gestió. Gasten i 
després, una vegada fetes, es demanen que els hi aprovin. I això és una 
irresponsabilitat. Els varen deixar la porta oberta en la Comissió Informativa 
dient que podien entendre el que s’hagin equivocat a l’hora de preveure 
certes partides, però evidentment ho condicionaven a què diguessin 
públicament que s’havien equivocat. 
 
Evidentment, l’equip de govern no diu que s’ha equivocat, que ha gastat 
més del pressupostat i no fan cap “mea culpa”. Gairebé ho troben normal. 
Allà cadascú amb la seva consciència, però no tindran la nostra aprovació. 
 
Aquest equip de govern enganya als ciutadans amb aquesta modificació i 
també ho intenta amb els aquí presents. Sempre inclou coses a les que no 
es pot dir que no, perquè qui dirà que no a la calefacció per als nens o a la 
llum?. A més, utilitza les partides vinculades com volen.  
 
En aquesta modificació hi ha partides que són difícils de justificar. Torna a 
haver una partida complementaria per llum, sobretot per la biblioteca. 
Aquest és un tema recurrent que s’ha de controlar.  
 
Prou de malgastar en la biblioteca, ja n’hi ha prou. La directora creu que 
està en el Palau de Pedralbes, té el despatx més maco, millor i més ben 
equipat de tot l’Ajuntament.  
 
Evidentment, la modificació no parla ni de les llums de Nadal, ni de 
subvencions a clubs, ni d’altres partides no necessàries. 
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I tot això, que forma part d’aquesta modificació, el PSC ho aprovarà segons 
ells per responsabilitat. 
 
La veritat és que tot això és conseqüència de la desídia i falta de treball per 
part de l’equip de govern. L’Ajuntament està aturat, no hi ha projectes, ni 
activitats, ni res, i no ho entenem, donat que compte amb el suport sempre 
del PSC i algunes vegades d’altres grups. Però evidentment és l’equip de 
govern qui les han de proposar. 
 
Han presentat una esmena que per qüestió de temps la llegirà en el seu 
segon torn. 
 
Contesta el Sr. Frigola dient que, com ja ha dit abans, el total de la 
modificació suposa solament el 1% del pressupost, xifra baixa tenint en 
compte que és la única. 
 
Respecte al consum elèctric de la Casa de la Cultura, ja ho va explicar a la 
comissió informativa, que s’havien hagut d’imputar factures de consums de 
l’any passat perquè s’havien presentat tard. 
 
Per tant, la raó principal és aquesta, i ho va explicar. 
 
Aquesta modificació, com altres, no significa incrementar despesa, no 
s’augmenta el pressupost, simplement es modifica entre partides del 
mateix. 
 
Aquesta proposta d’avui és un refós de la primera amb alguns canvis i 
havent passat també el rascló com cada final d’any. Esperem que això ens 
permeti no haver d’utilitzar la partida 413. 
 
Vol agrair als grups que permetin l’aprovació d’aquesta proposta, tant en el 
supòsit que votin a favor o que s’abstinguin. 
 
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que si bé és la segona vegada que ve al 
plenari, és la primera vegada que es vota. Ha dit el Sr. Fuertes que l’equip 
de govern no treballa, però almenys nosaltres ens preparem els Plens. N’hi 
ha altres que sembla que no, perquè ell s’ha referit a un seguit de partides 
que estan recollides i introduïdes a la modificació mitjançant l’esmena 
presentada (dóna lectura a les partides).  
 
I aquesta és la realitat. Solament es modifica un 1% de la totalitat en una 
sola modificació. I de la quantitat total més del 50% (600.000 €) prové de 
les dues subvencions de la Generalitat, que una es dedica als camins de 
ronda i l’altra a posar en marxa el CTR. 
 
Per tot això, votaran a favor de la proposta. 
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Novament, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que no és veritat que la 
directora de la Biblioteca tingui el despatx més maco, hi ha altres millors. I 
no he anat precisament a regalar ampolles de cava, he anat a demanar 
informació. 
 
És evident que tenim un problema amb els consums, però aquests s’han de 
pagar perquè realment s’han fet. No obstant, demana que es porti un 
control i que es faci alguna cosa per disminuir el consum de llum de tot 
l’edifici sociocultural. En aquest edifici no solament està la biblioteca, sinó 
altres serveis. Algú vol que es talli la llum al Casal d’Avis?.  
 
Hem de controlar aquests consums i creu que per al pressupost del proper 
any hauria de ser reduir els consums de l’edifici sociocultural. 
 
Tenint en compte les dues subvencions, que són la part substancial de la 
proposta, i que malgrat la falta de control, els consums s’han de pagar, el 
seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest grup. 
 
Tot seguit, de nou intervé el Sr. Enric Martínez, dient que potser s’hauria de 
canvia el títol de les partides, i no canviar de Casa de la Cultura sinó de 
centre sociocultural, amb la qual cosa sabrien que no solament s’està 
parlant de biblioteca. 
 
Si devien 89.000 € de la factura de llum, a qualsevol altre per molt menys li 
tallen. 
 
Factures que, segons varen dir vostès, pertanyen en part a l’any anterior, 
però que es paguen aquest any. 
 
Ha de corregir el Sr. Alcalde. En el Ple passat no la va retirar l’equip de 
govern aquesta proposta, sinó que va ser forçat a fer-ho per la resta de 
grups, perquè no tenia prous vots per aprovar-la. Avui el seu grup també 
votarà en contra. 
 
Tot seguit, de nou, pren la paraula el Sr. Bernat dient que alguns grups 
municipals busquem solucions, altres es limiten a dir que no a tot. 
 
És cert que a la primera proposta s’havien donat de baixa un seguit de 
partides, algunes de les quals eren aportacions d’ells a l’anterior pressupost. 
Però l’esmena que s’ha presentat recupera aquestes partides i, per tant, no 
s’ha donat de baixa. 
 
Dóna la sensació, doncs, que vostè Sr. Fuertes, no s’ha llegit l’esmena. En 
canvi, nosaltres sí que ens hem llegit la seva i estem d’acord en dues de les 
tres qüestions que nosaltres hem plantejat per aprovar aquesta modificació. 
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Respecte a les partides de manteniment, què és el que podem fer?. 
Evidentment, el que no es pot fer és no pagar. El que sí que reclamem són 
mesures per disminuir aquests imports. 
 
No hem sentit cap aportació per part dels grups que s’oposen a l’aprovació 
d’aquesta modificació. I repeteix les 3 raons esmentades a la seva primera 
intervenció, per votar a favor de la modificació en aquest Plenari. 
 
Intervé, novament, el Sr. Fuertes dient que no és la seva voluntat votar a 
tot en contra, però no els agrada com s’està portant aquest poble durant els 
últims 11 anys. Tot va a pitjor, no hi ha ni una cosa que millori i, per tant, 
no podem acceptar com s’estan fent les coses. 
 
Tots són pèrdues, grans infraestructures, perquè en els propers anys el Sr. 
Alcalde o l’anterior puguin dir als seus nets: “Mira, la piscina del abuelo”. 
 
Quines aportacions han fet el PSC i ICV-EUIA?. Poques, però com són petits 
han de cridar més perquè sembli que fan coses. A l’equip de govern ja li va 
bé. A nosaltres ni tant sols ens pregunten, perquè som (respecte a CIU) els 
seus principals competidors i, per tant, no els interessa. 
 
Es refereix, novament, al tema dels consums de llum i els seus augments, 
que també han pujat, com no, a la biblioteca i al camp de futbol, mentre 
que en altres edificis i instal.lacions han baixat, com per exemple a les 
escoles.  
 
Però clar, a la biblioteca, a la Casa de la Cultura, anem grossos. A aquest 
pas a la gent, quan tingui fred, se’ls haurà de portar a la biblioteca a dormir 
perquè allà estaran calentets. 
 
Seguidament, dóna lectura a l’esmena. 
 

“Que donada la demostració de la mala gestió que comporta la 
realització de la present modificació de crèdit, el nostre grup presenta 
la següent esmena a la totalitat amb les següents modificacions: 
 
Acceptar només les subvencions i procedir a la modificació de crèdit 
de 594.000 euros en concepte de: 
 
Generalitat 295.000 per a la millora dels camins de Ronda 
Generalitat 299.000 per a la posada en funcionament del CTR.” 

 
Contesta el Sr. Frigola dient que, com ja ha explicat, respecte al tema de la 
llum de la Casa de la Cultura, hi ha un sol comptador per tot l’edifici. Hi 
havia un nombre de factures que no es varen rebre durant l’any passat, que 
es varen rebre després i que, per tant, s’han hagut de pagar aquest any, 
però són consums del 2012. 
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Respecte al Sr. Fuertes, dir-li que ell parla de la política d’obres faraòniques 
que s’han fet i que direm als nets que ho hem fet nosaltres. La petxada de 
vostè serà aparcar a la Plaça de la Vila el seu flamant cotxe, que no sap si 
és el cotxe del Padrino. 
 
Posteriorment, el Sr. Frigola diu que retira el que ha dit al final, i el Sr. 
Alcalde així li comunica al Sr. Fuertes. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient, en primer lloc, al Sr. Fuertes 
que és de molt mal gust el que ha dit sobre la piscina de l’avi. En tot cas, el 
que ell voldria seria tenir salut per dir-li als seus nets “l’avi se’n va a la 
piscina”. 
 
Respecte a la publicació dels pressupostos, si és possible demà mateix 
estaran publicats a la web. 
 
S’ha parlat molt de la despesa del manteniment de la piscina i del consum 
energètic dels edificis municipals. 
 
Respecte a la piscina, ha de dir que una vegada recepcionada s’havia de 
realitzar les proves durant 3 mesos. 
 
Mentre, es treballava ja en el plec de condicions, i es va decidir que per 
estalvi d’aigua aquesta no es canviés. 
 
Evidentment, tots volem l’estalvi energètic, no solament a la Casa de la 
Cultura sinó en altres edificis. 
 
Però hem de tenir en compte que a la Casa de la Cultura no solament hi ha 
la biblioteca, hi ha altres serveis molt importants, com són el Casal d’Avis o 
l’Escola d’Adults. 
 
Estem treballant des de fa un temps en un plec de condicions del que es diu 
un ESE per intentar estalviar en l’apartat de l’energia. Hem de pensar que 
Lloret té un 9.800 punts de llum, i un nombre molt important de quadres 
elèctrics, i posar-ho tot en estat òptim requereix una forta inversió, i és el 
que es pretén aconseguir amb aquest plec que ha comentat. 
 
Com ja s’ha dit, aquesta és la única modificació de crèdit d’aquest any, i 
entén que un 1% del total del pressupost és molt poca cosa. Tenint en 
compte, com ja s’ha dit, que això no significa un augment del pressupost, 
sinó que es manté el seu equilibri. 
 
Sense més deliberació, es posa en primer lloc a votació l’esmena a la 
totalitat presentada pel grup MILLOR, la qual és rebutjada per 11 vots en 
contra dels regidors dels grups CIU, PSC-PM i ERC, 4 abstencions dels 
regidors dels grups PPC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, i 6 vots favorables dels 
regidors del grup de MILLOR. 
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Tot seguit, es posa a votació l’esmena presentada pel grup de CIU al text, la 
qual és aprovada per 11 vots favorables dels regidors dels grups CIU, PSC-
PM i ERC, 4 abstencions dels regidors dels grups PPC, ICV-EUIA i NO 
ADSCRIT, i 6 vots en contra dels regidors del grup de MILLOR. 
 
Com a conseqüència, es posa a votació la proposta, amb la incorporació de 
l’esmena anterior, essent aprovada per 11 vots favorables dels regidors dels 
grups CIU, PSC-PM i ERC, 2 abstencions dels regidors dels grups ICV-EUIA i 
NO ADSCRIT, i 8 vots en contra dels regidors dels grups de MILLOR i PPC. 
Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Atès  que  es  necessari atendre  determinades despeses que no poden 
demorar-se s’ha procedit a suplementar  aquelles partides  
insuficientment dotades així com crear-ne de noves  amb crèdits 
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions: 
 
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries: 
 

I) Transferències positives (despesa corrent) 
 

       codi detall Increment  
9120 23000 Benestar i Familia.- Personal Laboral 17.000,00 
4540 21000 Camins i rieras.- Cons.mant i rep. 3.000,00 
3216 21200 Llar Inf.Lola Anglada.- Cons.mant i rep. 7.000,00 
3300 21200 Casa Cultura.- Cons.mant i rep.  48.000,00 
3320 21200 Bibioteca Mpal..- Cons.mant i rep. 10.500,00 
3351 21200 Teatre.- Cons. i mant. 13.500,00 
3360 21200 Intal.Hto.Art..- Cons.mant i rep. 5.000,00 
3372 21200 Casal Joventut Fenals.- Cons.mant i rep. 3.500,00 
3421 21200 Camps de Futbol.- Cons.mant i rep. 8.500,00 
3422 21200 Piscina Municipal.- Cons.mant i rep.  135.400,00 
9200 21200 Serveis Generals.- Cons.mant i rep. 6.000,00 
3330 21200 Museu del Mar.- Cons.mant i rep. 4.000,00 
3211 21200 Ceip Esteve Carles.- Cons.mant i rep. 4.500,00 
3212 21200 Ceip Pere Torrent.- Cons.mant i rep. 1.500,00 
3200 21200 Ensenyament.- Cons.i mant. Local 1.500,00 
3300 21300 Casa Cultura.- Cons.mant i rep.maq. 9.500,00 
9260 21600 Serv.Informàtics.- Cons.mant.equips 20.000,00 
3300 22100 Casa Cultura.- Sum.llum 89.000,00 
9200 23020 Serveis Generals.- Dietes personal 6.000,00 
9310 31100 Serv.Econòmics.- Desp.Formal.Modif.Can 40.000,00 
9310 35200 Serv.Econòmics.- Interessos de demora 50.000,00 
9201 45000 Jutjat de Pau.- Transf. Corrents 2.000,00 
3120 46500 Sanitat.- Transf.corrents C.C.Gossos 600,00 
4420 47900 Trans. Urba.- Transferències corrents 42.000,00 
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    Total 528.000,00 
 

II) Suplement de crèdit (inversió) 
 
       Codi detall Increment  
1720 62204 Medi ambient.- Constr.Planta Triatge 299.000,00 
1720 62300 Medi Ambient.- Adquisició material 8.018,11 
1331 63200 Aparc.Pl.Pere Torrent.- Canvi LED 18.150,00 

       
    Total 325.168,11 

 
III) Crèdit Extraordinari (inversió) 
 

       Codi detall Increment  
1331 63202 Aparc.Pl.Pere Torrent.- Adq.maquinària 62.000,00 
1690 62400 Serveis Públics.- Adq. Vehicles 3.798,00 
4540 61902 Camins de ronda.- Ref.i millora camins ronda 295.000,00 
1510 62200 Enderr.i refor.habitage Pirineus,6 (sentència) 37.805,99 

       
    Total 398.603,99 

 
Total expedient de modificació de crèdit…………...............1.251.772,10 
 
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. 

 
I) Transferències negatives (despesa corrent) 

 
       Codi Detall Increment  
9120 10000 Òrgans de govern.- Retribucions 35.000,00 
1320 12000 Policia Local.- Retribucions Bàsiques 35.000,00 
4320 13000 Turisme.- Personal Laboral 34.000,00 
9200 13000 Serveis Generals.- Personal laboral 20.000,00 
1690 16000 Serveis Públics.- SS.SS.Funcionaris 18.000,00 
3320 16000 Biblioteca Mpal..- SS.SS.Funcionaris 12.000,00 
3216 16000 Llar Inf.Lola Anglada.- SS.SS.Funcionaris 4.000,00 
3216 16001 Llar Inf.Lola Anglada.- SS.SS. Laborals 43.000,00 
3340 16001 Cultura.- SS.SS.Laborals 6.000,00 
9310 16001 Serveis econòmics.- SS.SS.Laborals 20.000,00 
3320 16001 Biblioteca Mpal.- SS.SS.Laborals 6.000,00 
4320 16001 Turisme.- SS.SS. Laborals 10.000,00 
9120 16001 Organs Govern.- SS.SS. Càrrecs electes 10.000,00 
1720 20300 Medi ambient.- Lloguer plaques fotovol. 26.000,00 
1610 22706 Servei aigues.- Conces.Gestió Servei 100.000,00 
110 31000 Deute Públic.-Inter. préstecs formalitzats 149.000,00 
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    Total 528.000,00 
 

II)  Majors i/o nous ingressos  (inversions) 
 

       Codi Detall Increment  
  75102 Generalitat.- Ag.Residus, millora instal·lacions 295.000,00 

  75103 Generalitat.- Ag. Residus,posta en marxa CTR 299.000,00 
        
    Total 594.000,00 

 
III) Baixes de Crèdits  (inversions) 

 
       Codi Detall Increment  
1610 62704 Servei Aigües.- Reformes i millores xarxa 129.772,10 

       
    Total 129.772,10 

 
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 
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 presentar-se cap reclamació s’entendrà 
definitivament aprovat l’expedient i es procedirà a la seva 
publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en  el tauler 
d’anuncis de la Corporació 

 
6.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES 
ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2014. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola el qual 
dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que el grup d’ERC, tal i com ja va dir a la 
comissió informativa, aprovarà definitivament les ordenances fiscals tal i 
com es varen aprovar inicialment, és a dir, que rebutgen l’al.legació 
presentada. 
 
Ells entenen i valoren el Casino, però no són partidaris de bonificacions 
generalitzades de l’IAE.  
 
D’aprovar-se aquesta al.legació, introduirien un element discrecional i 
obririen un calaix de demandes successives de diferents empreses. 
 
Ells creuen que la solució, i en això ells estarien d’acord, podria ser en 
l’aminorament en l’impost de joc que la Generalitat està estudiant fer en els 
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propers mesos. Si bé conceptualment el seu partit no està d’acord, però si 
es fes, de forma general, creu que s’hauria d’utilitzar. Sembla que es vol fer 
per Barcelona Word, però ells entenen que no es podria fer solament per a 
ells, seria especulatiu, i creu que s’hauria de fer (insisteix, si és que es fa) 
per a tots i ja. 
 
Queda clar que també, quan el Casino parla de pèrdues, està comptant 
l’amortització de la quantiosa inversió feta en l’edifici. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que el que pretén l’al.legació és poder 
beneficiar fins a un 95% en l’impost de l’IAE. Es tracta d’un nou intent d’un 
tractament legal que afavoreixi als empresaris per pagar menys impostos. 
Mentre, qui sosté el nivell d’impostos, fins i tot augmentant-los, són els 
treballadors. 
 
En la relació capital-treballador, s’intenta beneficiar una altra vegada més al 
capital, mentre que al treballador, mitjançant els impostos indirectes (com 
per exemple l’IVA), se’ls augmenta. I això és clar, ja que en el repartiment 
de la riquesa, no fa gaire temps el salari representava el 72%. En canvi, ara 
per primera vegada en la història, les rendes del capital sobrepassen el 
50%. Tot i això, es fa en contra dels treballadors. Així, tenim que més del 
50% d’aquests tenen un salari mensual de menys de 900 €. Per tant, 
nosaltres votarem en contra. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que ells ja varen desestimar aquesta 
al.legació en la comissió informativa, i també ho faran avui. 
 
És una mica estrany que aquest tema vingui aquí quan ja ho havien 
desestimat a la comissió informativa. Nosaltres sobre aquest tema tenim el 
criteri molt clar. 
 
Això afectaria a empreses molt importants, i també significaria una 
disminució d’ingressos. Què deixarem de fer si donem aquestes 
bonificacions?. 
 
Ells són favorables, i ho han dit en diferents ocasions, de fer bonificacions 
per desestacionalitzar la temporada, però no per als casos en què 
l’al.legació ho proposa. No es pot tractar a tots per igual, la seva proposta 
era, en tot cas, per als petits comerciants. 
 
Per tant, nosaltres votarem perquè les ordenances quedin tal i com es varen 
aprovar inicialment. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que el seu grup no està 
en contra de la possibilitat que proposa l’al.legació. 
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No es tracta avui de votar una bonificació a una empresa determinada (en 
aquest cas el Casino), sinó de facilitar que es pugui donar bonificacions fins 
a un 95% de l’IAE a les empreses que ho sol.licitin. 
 
És evident que el Casino no funciona. És la crònica d’una mort anunciada. 
Ells ja ho varen veure en la inauguració. No estan a favor d’empreses 
malgastadores, però si que els preocupa el possible tancament d’un negoci 
com el Casino. 
 
Aquest tancament tindria repercussió perquè no es potenciaria el turisme; 
perquè fins i tot perdrien alguns clients, encara que no fossin gaires; perquè 
hi ha activitats comercials adherides que també sortirien perjudicades; i 
perquè es perdrien gairebé 100 llocs de treball. 
 
Tancar o reduir el personal significaria més parats i més necessitats i 
despeses en serveis socials.  
 
No creu que sigui perjudicial que algunes empreses que ho sol.licitessin 
poguessin tenir durant 1 any un percentatge de bonificació en l’IAE (no 
tindria perquè ser del 95%). Entén que seria una eina que podria facilitar la 
continuïtat de determinats negocis, i ajudar també d’aquesta forma als 
treballadors. 
 
No creu que Lloret es pugui permetre el luxe que es tanquin establiments, i 
en tot cas, aquestes subvencions, aquestes ajudes, es podrien condicionar 
per exemple a què no haguessin acomiadaments, o que no s’abaixessin els 
sous. 
 
Ja hem dit abans que la situació del Casino és en part conseqüència de la 
seva supèrbia econòmica, però si avui s’aprova això seria una possibilitat no 
sols per al Casino sinó per a altres empreses. Està segur que molts 
treballadors acceptarien això, hem de trobar l’equilibri.  
 
En definitiva, ells estan d’acord en deixar oberta aquesta possibilitat i 
estudiar les peticions, en cada cas. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Alcalde dient que és un tema 
controvertit. A Catalunya havia 3 llicències per casinos i es va donar 
aquesta quarta únicament per a Lloret amb molt d’esforç. En el seu moment 
era una important aposta de futur.  
 
El dubte és perquè si el tema va endavant i avui s’aprova l’al.legació, ho 
podran demanar totes les empreses que paguen IAE i, per tant, és una 
decisió molt complexa. 
 
És una decisió que afectaria a algunes empreses, però pot haver gent 
afectada per altres impostos, als que no se’ls pot reduir aquests. Per tant, 
repeteix, és una situació controvertida i complexa.  
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De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que no solament el Casino té dificultats i 
que és inviable atendre a tots els que podrien beneficiar-se d’aquesta 
al.legació. 
 
Com ja ha dit, creu que hem de lluitar en altres instàncies per afavorir al 
Casino i torna a repetir la possible disminució dels impostos del joc per part 
de la Generalitat. 
 
Està clar que el Casino va fer una gran inversió i que és beneficiós per a 
Lloret, però també ho és que forma part d’un grup d’empreses i que és 
solament una d’elles. Està clar que la inversió de l’edifici de 55 milions 
d’euros no es pot amortitzar en un tant curt període de temps. 
 
La veritat, és que estem en una situació que ningú desitja, però part de les 
pèrdues es deuen a aquesta amortització. 
 
En definitiva, volem ajudar al Casino però creiem que aquesta no és la 
manera sinó la que han apuntat amb anterioritat. Per tant, es mantindran 
en la redacció inicial de les ordenances. 
 
Pren la paraula, de nou, el Sr. Rodríguez dient que no es tracta solament 
del Casino, sinó que seria obrir les portes a tots i, malgrat el que s’ha dit, 
sense cap contrapartida. 
 
El Sr. Garcia ha fet el discurs de la por, d’una clara ideologia neoliberal. 
Vostè està a la dreta de tots, també dels neoliberals. Amb aquest discurs 
simplista vostè està fomentant aquest xantatge per part dels empresaris als 
treballadors. És el discurs que han fet els responsables del Casino. 
 
L’aprovació d’aquesta al.legació no afavoreix els treballadors. El Casino ja 
ha acomiadat a més de 20 treballadors aquest any. Vostè fa costat als 
empresaris. Nosaltres ens hem reunit amb els treballadors, ens hem reunit 
amb el comitè d’empresa, i si parla de salaris, els del Casino són de 700 € 
al mes. 
 
El seu grup no entrarà en el xantatge de, o bé em bonifiques o bé me’n 
vaig. A més, hem de tenir en compte que la llicència és de Lloret, no de 
l’empresa. 
 
Tot seguit, de nou intervé el Sr. Enric Martínez, dient que no veuen clar la 
discrecionalitat que suposarà decidir en cada cas si es dóna o no, i això els 
preocupa. 
 
També els preocupa que l’equip de govern no hagi dit quin és el seu criteri 
sobre aquest tema, i és per això que la comissió informativa va haver de fer 
la proposta per tenir alguna cosa per poder votar avui. 
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Nosaltres creiem que hem de votar que no per no obrir la porta també a 
altres empreses. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que si avui s’aprovés 
l’al.legació seria obrir la porta a altres empreses però, a més, també a la 
discrecionalitat. Hauríem de pensar quins serien els principis que 
utilitzaríem i si estem en disposició de rebaixar impostos. Això ha de quedar 
clar. En tot cas, hi ha una responsabilitat per part de Casinos de la seva 
gestió. 
 
Entén que no poden rebaixar els impostos al Casino perquè també ho 
demanarien altres empreses, i cada any haurien de decidir quin 
percentatge, i sempre estarien en aquest xantatge. Entén que la gestió de 
les empreses no depèn de nosaltres i que no podem fer diferències. 
 
Els fa molta por. Quantes empreses ho demanarien?. Les grans empreses 
han de resoldre els seus problemes. 
 
En definitiva, nosaltres estem en contra de l’al.legació perquè a raó de què 
hem de bonificar a determinades grans empreses?.  
 
De nou, intervé el Sr. Fuertes, dient que ell no parla avui del Casino sinó 
que l’al.legació obra la porta a altres empreses també. El que s’hauria de fer 
és estudiar cadascuna de les peticions i estar obert a mirar la situació de 
cadascuna, que pot ser canviant, i adreçada a qualsevol empresa que pagui 
l’IAE.  
 
Ells varen criticar quan es va aprovar la modificació a una llicència d’obres, 
però en aquest cas és diferent, i creu que seria molt positiu que existís 
aquesta possibilitat. S’oposarien a què s’apliqués a un cas com la Llupsa o 
altres empreses de Lloret?.  
 
És molt fàcil fer el discurs del Sr. Rodríguez, i acusar-me a mi de ser la 
dreta. Recorda vostè el seu lema de campanya?. Deia “No pactarà amb la 
dreta”. Però la veritat és que, com enganya vostè, perquè els aprova tots 
els pressupostos i totes les mocions. 
 
Vostè sap el que és treballar?. Si vostè no ha treballat en la seva vida. De 
què parla?. Porta molts anys sense treballar i, per tant, no està en el dret 
de poder dir el que pensa o no un treballador. Creu que hi ha molts 
treballadors que per no perdre la seva feina estarien d’acord que la seva 
empresa tingués una bonificació. Evidentment, no sempre, quan es 
justifiqués, i acordant-se per aquest Plenari. 
 
L’empresa em va venir a veure, però jo tinc amistat amb gent del Casino i 
vaig estar a la manifestació que es va fer a la plaça de l’Ajuntament fa un 
any i mig o dos, pel tema dels sous, i vostè, Sr. Rodríguez, no hi era. 
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De nou, contesta el Sr. Frigola dient que s’hauria d’aplicar a tota l’empresa 
que ho demanés i que no es podria elegir el percentatge en cada cas, ja que 
el percentatge de bonificació a aplicar hauria de ser fix, i ser fixat en 
l’ordenança. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 12 vots favorables dels regidors dels grups CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i 
ERC, 3 abstencions dels regidors dels grups PPC i NO ADSCRIT, i 6 vots en 
contra dels regidors dels grups de MILLOR. Per tant, el Ple adopta el 
següent acord: 
 

Vist que el Ple Municipal, en data 21/10/2013, va aprovar inicialment 
la modificació de determinades Ordenances Fiscals i Preus Públics per 
a l’any 2014. 
 
Vist que en el període d’informació pública s’ha presentat, en data 
21/11/2013, una al.legació presentada per la societat Gran Casino 
Costa Brava SL. 
 
Vist que l’al.legació presentada proposa que s’afegeixi a l’apartat 1 
“Modificació dels impostos locals” un nou apartat, que seria el c), al 
primer paràgraf de l’Ordenança Fiscal n. 3, a través del qual es 
pretén introduir una bonificació de fins el 95% de la quota 
corresponen pels subjectes passius que tributin per l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE). 
 
Atès l’informe emès pels Serveis d’Intervenció en data 26/11/2013, 
en el que, entre altres coses, es diu que es tracta d’una bonificació 
potestativa, és a dir, no obligatòria, i que la seva aprovació depèn 
exclusivament de la voluntat municipal. 
 
Atès l’informe desfavorable a l’esmentada al.legació de la Comissió 
Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa, i de Serveis Centrals, 
al Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Desestimar l’al.legació formulada per la societat Gran 
Casino Costa Brava SL., en la que sol.licita que s’afegeixi a l’apartat 1 
“Modificació dels impostos locals” un nou apartat, que seria el c), al 
primer paràgraf de l’Ordenança Fiscal n. 3. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament les modificacions acordades en 
caràcter inicial, en sessió Plenària de 21/10/2013, de determinades 
Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’any 2014. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre de totes les modificacions, d’acord 
amb allò que estableix l’art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que entraran en 
vigor a partir de l’1 de gener de 2014.  
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QUART.- Notificar aquest acord a Gran Casino Costa Brava SL, amb 
indicació del corresponent règim de recursos. 

 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER TAL 
DE MANCOMUNAR EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE LLORET i 
BLANES. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el qual dóna 
lectura íntegra a la moció. 
 
Continua dient que les assemblees locals del seu partit a Lloret i a Blanes, 
han proposat mancomunar el servei de transport públic de les dues ciutats, 
perquè creu en que aquest és un element que uneix, no que separa. 
L’Ajuntament de Blanes ja ha aprovat aquesta mateixa moció per 
unanimitat. 
 
Un estudi de mobilitat ressalta que el gruix de viatges són els que es fan  
entre Lloret i Blanes i, per tant, creu que estudiar aquesta possibilitat 
portaria grans avantatges. 
 
Ja s’ha fet recentment amb el teatre, mancomunant-se aquest servei, i creu 
que també haurien d’estudiar-ho per al transport.  
 
Durant la setmana, els desplaçaments de Lloret a Blanes és del 39% del 
total de desplaçaments, mentre que el cap de setmana és el 29’6%. En els 
desplaçaments de Blanes a Lloret durant la setmana és del 41’4%, mentre 
que els del cap de setmana és del 23%. 
 
Entén que aquestes són unes bases sòlides per poder estudiar el tema. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que per a ell és una moció molt ben rebuda. És 
bo posar-se a estudiar els costos i intentar estalviar. 
 
Aquesta comissió hauria de fixar un full de ruta per a la tarifació social, tal i 
com ja s’està fent en educació i en serveis socials. Seria un servei més 
complet, més sostenible, amb més rutes en urbanitzacions i, en definitiva, 
millor servei a millor preu. No hauríem de deixar de costat la tarifació social. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Orobitg dient que és una moció 
assenyada i que hem de valorar si és factible. 
 
Reduir costos o preus sempre és ben rebut. Evidentment, els interessa a 
tots, però encara més a Blanes degut a la seva complicada situació 
econòmica. Per tant, ens interessa estudiar-ho bé a fons, perquè el que no 
podria ser és que el servei quedés compromès per falta de pagament. 
 
El seu grup votarà a favor. 
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que igual que 
varen fer els seus companys a Blanes, votaran a favor. I encoratgen a tots 
perquè treballin en aquesta línia. 
 
La seva preocupació és que si l’existència d’un servei interurbà entre 
ambdues poblacions no posarà pals a les rodes. Per tant, aquest tema 
s’haurà de treballar amb la Generalitat. 
 
El seu grup, com ja ha dit, votarà a favor perquè pensen que serà 
beneficiós per a Lloret. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat, dient que el seu grup està d’acord en 
estudiar la possibilitat de mancomunar-se, doncs això produiria sinèrgies 
positives per a les dues poblacions. 
 
Esperem que la seva creació no es retardi tant com la creació de la comissió 
d’investigació del sobrecost de la piscina municipal. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que la moció proposa 
mancomunar el transport urbà entre Blanes i Lloret. El que es diu és que es 
treballi i s’estudiï aquesta possibilitat. Però creu que avui en dia no té gaire 
sentit ni es pot portar a terme. 
 
En el cas del transport públic de Lloret, ja hi ha una sentència que anul.la la 
pròrroga de l’actual concessionari, que a més no ha complert amb les 
millores i com que tant l’empresa com l’Ajuntament la varen recórrer, 
estem pendents d’una segona sentència. 
 
En cas que aquesta fos en el mateix sentit de la primera, s’hauria de fer un 
concurs immediatament. Per tant, no té sentit que Blanes faci una pròrroga 
de 2 anys al seu contracte. 
 
Transports Pujol no ha complert amb les millores a les que s’obligava per la 
pròrroga dels anys de la concessió. A dia d’avui es podria rescatar i fer ja 
mateix la mancomunitat del transport.  
 
Ens estalviaríem 175.000 € que se li paguen sense cap comprovació, perquè 
els números disten molt de la realitat. I això se li paga pels 5 mesos 
d’hivern, perquè durant l’estiu els beneficis són per a l’empresa. 
 
Això l’equip de govern ho ha mantingut durant aquest temps. 
 
Es parla de mancomunar aquest servei, però quina diferència hi hauria amb 
l’actual?. En quest moment totes les concessions, la de Blanes, la de Lloret i 
la interurbana les té Transports Pujol. Què volen dir amb aquesta moció?. 
Que el Transport Pujol ens està prenent el pèl i ens està cobrant més del 
compte?. De fet, ja tenim mancomunat Blanes i Lloret. 
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En aquest tema està una miqueta dividit, però entén que és una utopia 
perquè la Generalitat té la concessió de la línia interurbana, i segur que 
defensarà la seva concessió i al seu concessionari. Necessitem el vist-i-plau 
de la Generalitat per canviar això. 
 
Per tant, entén que és molt difícil el poder fer-ho i dubta que es pugui 
mancomunar abans de dos anys. Potser serà possible si tal com somia, CIU 
llavors no governa i es pot fer un concurs imparcial on es pugui presentat 
tothom, respectant la llei. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Riera dient que fins a la intervenció del 
Sr. Fuertes tot era positiu, i creu que és responsabilitat de tots treballar 
sobre aquesta qüestió. Però amb vostè tot canvia, tot és gris. Tornen els 
seus problemes amb l’empresa Pujol i segons vostè mateix, el seu 
naixement polític.  
 
En definitiva, en aquesta qüestió torna a sorgir el seu passat i la implicació 
seva en aquesta temàtica. 
 
Però creu que per sobre d’això està la il.lusió dels polítics i dels ciutadans de 
Blanes i de Lloret. 
 
És cert que el tema és difícil, però creu que s’han d’asseure a parlar i 
intentar superar els problemes que pugui haver. Només això, parlar de 
futur. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez que s’haurà d’analitzar primerament tant tècnica 
com jurídicament, si és possible, mancomunar el servei. 
 
Per alguns, potser crear la comissió no és rentable. Però si es fa un concurs 
nou, es faria sobre la base d’un major negoci i es podrien presentar més 
empreses. 
 
Entén que si sortís endavant seria beneficiós perquè les administracions 
municipals ens estalviaríem costos; també s’estalviarien diners els 
ciutadans; i amb la integració de les línies, segurament aquestes es podrien 
millorar. 
 
Entén que és necessari estudiar aquesta possibilitat per intentar aconseguir 
les millores a què ha fet referència. 
 
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient que no està en contra que s’estudiï 
aquesta possibilitat, però que no cal esperar 2 anys. Ja es pot fer ara. 
 
Insisteix que l’altra administració, la Generalitat, vetllarà pels interessos de 
la seva concessió i del seu concessionari. No diu que sigui impossible, però 
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serà difícil i en tot cas, si passés això, segurament la Generalitat hauria  
d’indemnitzar el seu concessionari. 
 
Anuncia que el seu grup s’abstindrà perquè no es pugui dir que influeix 
degut al vincle que té amb aquest tema. Sr. Pacios, un optimista, és un 
pessimista mal informat. 
 
De totes maneres, s’ha d’informar bé als ciutadans, s’ha de ser realista i no 
diu que es tracti d’enganyar, però s’ha d’explicar bé tota la situació. Els 
ciutadans estan cansats de les paraules buides de certs polítics. 
 
A l’espera de la sentència, ells volen participar en les reunions que faci 
aquesta comissió, però constatant la dificultat que representa mancomunar 
aquest servei.  
 
Novament, intervé el Sr. Riera dient que és vostè, Sr. Fuertes, el que ha dit 
que tenia interessos personals en aquest tema, no jo. 
 
Ells es reafirmen en que votaran a favor de la moció i que ja admeten que 
és difícil, però creuen que és un objectiu necessari. Que és bo per a les 
dues poblacions tenir un transport conjunt. 
 
De nou, contesta el Sr. Rodríguez agraint el recolzament dels diferents 
grups, lamentant que no hagi unanimitat perquè el Millor s’abstingui. 
 
L’Ajuntament de Blanes ja ha iniciat el procés per prorrogar 2 anys el seu 
contracte, per tant, sí que coincidiran. 
 
El que queda clar és que aquí ha hagut un enfrontament d’interessos 
empresarials perquè potser amb la modificació de les línies, hi ha 
determinades d’elles que no han de passat per l’estació d’autobusos, i això 
significa 15 cèntims que van a la seva butxaca. I potser és per això que 
vostè, Sr. Fuertes, hi està en contra d’aquesta possibilitat i diu que s’absté, 
ha de justificar-ho, són interessos empresarials. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que la pròrroga de Blanes pot 
coincidir amb la finalització del contracte de Lloret. En cas que la sentència 
digués una altra cosa, faríem el que el Jutge digués, com sempre. 
 
Sí que s’ha de tenir en compte que el transport interurbà és una 
competència de la Generalitat i que, per tant, s’haurà de treballar amb ells, 
però tenim temps per fer-ho, i serà un dels temes de treball de la comissió. 
Aquest tema de mancomunar serveis, segueix una línia que ja s’ha iniciat i 
que ja funciona en temes com el carnaval i el teatre, i que també el volem 
fer amb els equipaments esportius, ja que Blanes té una Ciutat Esportiva 
que nosaltres podríem utilitzar, i nosaltres tenim la piscina que ho podria 
utilitzar Blanes. 
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Per tant, entén que la comissió que planteja la moció és positiva i hem 
d’aprofitar per intentar aconseguir aquesta nova fita. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 15 vots favorables dels regidors dels grups CIU, PSC-PM, PPC, ICV-
EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels regidors del grup MILLOR. 
Per tant, el Ple adopta el següent acord: 
 

Donat que: 
 
Lloret i Blanes  són municipis que no arriben per separat als 50.000 
habitants, per la qual cosa no estan subjectes a la obligació de 
prestar transport públic urbà. 
 
Malgrat aquesta no obligatorietat, tots dos municipis presten 
actualment aquest servei, suportat bàsicament pels pressupostos 
municipals d’ambdós municipis, i amb alguna subvenció puntual de 
l’Estat. 
 
Tots dos municipis tenen una estructura de transport públic urbà, 
basat en una xarxa d’autobús, consolidada i que presta un servei 
públic essencial, i amb dades de 2006 i 2012 d’enquestes de mobilitat 
a la zona Blanes-Lloret, hi ha una gran complementarietat en la 
mobilitat amb sortides i arribes de Lloret a Blanes, per motius 
laborals i/o estudis, existint, per tant, una gran relació de mobilitat i 
potencial traspàs al transport públic entre els dos municipis. 
 
Tanmateix, les concessions tant de Lloret, com de Blanes, finalitzen la 
seva vigència dintre del període dels dos propers anys. Aquesta 
situació obre la possibilitat de poder estudiar una possible 
mancomunació del transport públic urbà dels dos municipis. 
 
Una mancomunació dels dos municipis suposaria múltiples 
avantatges, ja sigui des del punt de vista econòmic (la possibilitat de 
compartir els gestos i ampliar la demanda), com pels usuaris 
(integració tarifària, transbord entre línies, possibilitat de millorar les 
freqüències i línies o el servei d’informació). 
 
Per tot això: 
 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer – La creació i posada en funcionament d’una Comissió de 
treball sobre el transport urbà i mobilitat, entre els Ajuntaments de 
Lloret de Mar i Blanes, formada per tècnics i representants municipals 
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d’ambdós municipis, que tingui per objecte treballar i estudiar la 
mancomunació del transport públic urbà d’ambdós municipis. 
 
Segon – Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Blanes. 

 
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’octubre: núm. 2813 de data 01/10/2013 fins al núm. 3206 
de data 31/10/2013. 

- Mes de novembre: núm. 3207 de data 04/11/2013 fins al núm. 
3452 de data 29/11/2013. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes d’octubre: núm. 711 de data 01/10/2013 fins al núm. 795 de 
data 31/10/2013. 

- Mes de novembre: núm. 796 de data 04/11/2013 fins al núm. 874 
de data 29/11/2013. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat per la Sra. Pascual, en representació del grup de PSC-PM: 
 

“Vist que la biblioteca municipal un any més tancarà les seves portes 
els dies de les vacances de Nadal, concretament del 24 de desembre 
al primer de gener. 
Vist que aquestes dates de Nadal nombrosos estudiants es troben 
preparant exàmens. 
Vist que durant les festes nadalenques les famílies tenen més temps 
lliure per gaudir amb els seus fills del servei de la Biblioteca Infantil. 
Vist que en el seu horari habitual tanca els dissabtes a la tarda i el 
diumenge. 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes a Lloret de Mar, realitza el 
següent prec: 
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Que es revisin els horaris del servei de la biblioteca i es reorganitzi 
per tal de poder obrir els dies de les vacances com fan la resta de 
biblioteques de referència, com és el cas de la Biblioteca de 
Catalunya, que només tanca els dies 24 i 31 de desembre. 
Que es faci el possible perquè el servei de Biblioteca Infantil s’obri 
també els dissabtes a la tarda de la resta de l’any.” 

 
Contesta el Sr. Frigola que, de fet, 4 d’aquests dies són festa i 1 és 
dissabte. Per tant, sols es tanca 3 dies. 
 
De totes maneres, ja estan d’acord en intentar buscar una solució, i els  
convida a buscar-la plegats. 
 
Abans de finalitzar el Ple, el Sr. Alcalde, en el seu nom i en el de tota la 
Corporació, felicita els Nadals a tothom, sobretot als malalts, als que es 
troben sols, i als que no poden estar amb els seus sers estimats. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


