ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 05/14
Dia: 7 de juliol de 2014
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:10 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Romà Codina Maseras, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Ester Olivé Güell
Jordi Martinez Puig
Idoia de Saracibar Garriga
Josep Valls Mendez
Ignasi Riera Garriga
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Victoria Antonia Freijedo Parra
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Leonardo Fernandez Esquinas
Fco. Javier Rodríguez Pacios
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
David Reixach i Saura, secretari accidental
Excusa la seva inassistència, per causa justificada, el regidor Sr. Enric
Martinez Maiz.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (26/05/2014).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 26
de maig de 2014 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat
dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
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 JUNY 2014
-

Dia 28 de maig: Assistència al Ple de l’Ajuntament dels Infants.

-

Dia 30 de maig: Assistència al sopar de Sant Elm.

-

Dia 31 de maig: Assistència, delegada a la regidora de Benestar i
Família, Idoia Saracibar, al lliurament del taló a càrites des de
l’Associació Cultural Extremenya.

-

Dia 3 de juny: Assistència juntament amb els altres membres, a la
reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme.

-

Dia 6 de juny: Assistència al lliurament de la medalla de l’esport al
Sr. Yasuji Fusano.

-

Dia 7 de juny: Assistència a la inauguració de la Plaça d’Esteve
Fàbregas.

-

Dia 12 de juny: Assistència a la Jornada sobre Seguretat, a l’Hotel
Evenia.

-

Dia 13 de juny: Benvinguda a la conferència de la Cambra de
Comerç a l’Hotel Evenia.

-

Dia 13 de juny: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció
Econòmica, Sr. Jordi Orobitg, la inauguració de la Fira d’Americanos
de Lloret de Mar.

-

Dia 19 de juny: Assistència, delegada a la regidora d’esports, Sra.
Ester Olivé, a la presentació de les vies Braves al Patronat de la Costa
Brava.

-

Dia 20 de juny: Benvinguda a la presentació del Grup Clínic la
Selva, a l’Hotel Evenia.

-

Dia 23 de juny: Assistència a l’arribada de la Flama del Canigó.

-

Dia 28 de juny: Assistència a la cantada d’havaneres al Barri dels
Pescadors.
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-

Dia 30 de juny: Assistència a la junta general d’accionistes de Lloret
Futur.

-

Dia 4 de juliol: Assistència delegada al regidor de cultura, Sr.
Arseni Frigola, a la inauguració dels Pintors de Lloret, a la Casa de la
Cultura.

-

Dia 5 de juliol: Assistència a la festa del barri de Puigventós.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ACTUACIONS DEL SÍNDIC DEL
CIUTADÀ DE L’EXERCICI 2013.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Joaquim
Teixidor, Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar.
El Sr. Teixidor intervé agraint al Sr. Alcalde aquesta oportunitat, i que un
cop l’any siguin generosos amb aquest Síndic a fi que pugui explicar les
actuacions que ha dut a terme durant l’any passat.
En primer lloc, vol agrair al Sr. Ramon Llorente, vice-president del Fòrum de
Síndics de Catalunya i Síndic de Girona, un bon amic que l’ha ajudat molt
en aquests mesos en la seva tasca i que avui l’acompanya.
A ell li correspon presentar la primera memòria de les actuacions dutes a
terme per la Sindicatura Municipal de Lloret de Mar davant el Plenari
Municipal.
Acte seguit, dóna lectura a la presentació que figura a l’inici de la memòria.
Desgranant una mica el que han estat les actuacions del Síndic, fa una
explicació del que consta a la memòria, començant pel resum de les
actuacions (que han estat 47), el registre on consta el departament afectat,
i els gràfics que reflecteixen el resultat de la seva tramitació, i en dóna un
seguit de detalls.
Explica 3 casos dels que consten a aquest informe, que li han afectat i li han
arribat molt al fons. Potser no sigui gaire habitual, però en ser el primer any
li agradaria fer-ho.
No pretén fer política, per la qual cosa li agradaria que cap regidor es donés
per al·ludit.
El primer tracta d’una persona que havia fet fora de termini la preinscripció
de la seva filla per un error en la web municipal. La família s’havia adreçat a
l’Ajuntament i no havia obtingut resposta. S’hagués pogut dir a la família
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que aquest tema era competència de la Generalitat, però ell pensa que era
un tema de justícia i va actuar. No se’n va sortir, tot i contactar en diverses
ocasions amb la Generalitat, i s’ha quedat sense escolaritzar. Considera que
en l’actualitat que un nen o nena quedi sense escolaritzar és un fracàs.
Així com que d’aquest tema no se n’ha sentit satisfet, d’aquest que
explicarà ara sí que se’n sent. Resulta que va anar a la Sindicatura una
persona de 94 anys a explicar un problema que tenia amb unes accions
preferents. Tot i que no és un tema de la seva competència, se’n va sentir
obligat a tractar-ho. Ja havia tramitat amb l’OMIC la reclamació
corresponent, sense cap resposta. Ell va parlar amb la directora de l’entitat
bancària, que li va recomanar que adrecés un escrit al director general de
l’entitat. I la seva sorpresa va ser que al cap d’unes setmanes la persona
afectada va poder recuperar la seva inversió.
Un altre fet resolt que ha portat molts mesos de tràmit i hi ha intervingut
diferents departaments d’aquest Ajuntament (policia local, benestar,
urbanisme). Es tracta de la queixa d’una veïna que al costat de casa seva
tenia una finca abandonada amb brutícia i on s’hi feien pràctiques no
desitjables en cap societat. Cada departament implicat va fer la seva
gestió, i el resultat és que en 6-7 mesos la finca està neta i ja no està
ocupada per ningú. Gràcies a una gestió d’urbanisme amb el Jutjat, es va
poder entrar a la finca, tancar les obertures de l’edificació existent i netejarla. Aquesta és una mostra que una bona col.laboració entre tots fa que hi
hagi resultats positius.
Amb aquests tres casos queda palès l’actuació del Síndic. No sempre el
resultat és el que un vol. Però cal buscar l’equitat, el compromís amb la
ciutadania i, com no, intentar servir-la el millor possible. Considera que
aquest consistori ha estat valent de crear aquest servei.
En cap moment el Síndic pretén ser un contrapoder, no vol que ningú se
senti molest per alguna de les actuacions realitzades, el servei està obert
tant als regidors com a tota la població. No vol fer d’oposició però tampoc
de govern. Se sent satisfet d’haver pogut ser el Síndic durant aquest any, i
ha intentat amb tota la seva humilitat, fer-ho el millor que ha sabut.
A Catalunya hi ha 38 Síndics locals que donen servei a quasi 4.000.000 de
persones, un 54 % de la població. A la província de Girona n’hi ha 11, i a la
comarca de La Selva nomes el de Lloret, de moment. Vol remarcar que el
primer Síndic va ser el de Lleida l’any 1990.
El Fòrum de Síndics, creat el 2005 a Figueres, és una entitat sense ànim de
lucre, que agrupa als síndics/es. És l’espai comú de trobada i reflexió dels
síndics/es locals de Catalunya.
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Els defensors locals, des de la singularitat i personalitat
comparteixen inquietuds, problemàtiques i necessitats.

pròpia,

Des de el Fòrum reben suport tècnic i la informació necessària sobre casos
concrets i normatives especifiques.
També tenen, al llarg de l’any, diferents tallers i jornades de formació que
els permeten un coneixement actualitzat de diferents problemàtiques
comuns als nostres municipis.
Des de la web del Fòrum, de manera privada i restringida, disposen d’un
espai que facilita l’intercanvi d’informació i posta en comú dels diferents
temes i dubtes que el dia a dia els pot generar.
En el resum d’actuacions del 2013, ha inclòs la declaració del Fòrum davant
les propostes de reforma de la normativa de regim local, així com les
esmenes que varen presentar el Fòrum al projecte de lleis de governs locals
de Catalunya.
Així mateix, també hi ha dos articles del president i vice-president, la noticia
que va aparèixer la revista “Punt de trobada” sobre el nomenament
d’aquest Síndic, i el conveni de col·laboració signat amb el Síndic de
Greuges de Catalunya.
Acaba aquí la seva intervenció, restant a disposició dels presents amb les
aportacions que puguin fer-li.
Pren la paraula el Sr. Alcalde donant les gràcies al Sr. Teixidor per la seva
explicació, que ha desgranat les seves actuacions de l’exercici anterior,
sempre tenint en compte la confidencialitat de les persones que fan la
consulta al Síndic.
A continuació, donarà la paraula als regidors que ho desitgin.
Intervé el Sr. Cortés dient que cal remarcar i potenciar la figura del Síndic,
cal donar-la de més recursos. És una figura viva i dinàmica, ja que el fet
que pertanyi a un Fòrum en permanent formació, dóna palesa que es
preocupen d’estar a dia.
Voldria remarcar les paraules proximitat i supervisió, que donen una
potència i una dinàmica futura de poder arribar on a vegades no arriben els
òrgans corporatius, que suposa supervisar l’administració i els seus
organismes dependents, les empreses municipals i altres de privades que
reben subvencions municipals o fan serveis públics.
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Això dóna una ambició d’arribar a allà on potser hi ha problemes i que la
ciutadania ho percep i, per tant, ser l’ull del ciutadà. I si pot ser, una bona
mà que solucioni problemes.
El fet que aquest càrrec tingui una durada de 5 anys i no dependre ni de
cap partit polític ni de l’administració pública, li permet tenir una
arbitrarietat i una independència operativa.
Considera que és una figura essencial i que se l’ha de potenciar i donar-li els
recursos necessaris.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, donant les gràcies al Sr. Teixidor pel seu
informe i per la feina realitzada.
Vol fer un incís, relatiu a què les actuacions que no són específicament de
fiscalització de l’administració, sinó que són recomanacions i que entren
dins del concepte que el Síndic amb discrecionalitat es pot adreçar a
l’administració per tal de millorar alguns dels procediments o tramitacions.
Però ha quedat palès el seu malestar pel fet que no s’han admès de manera
majoritària.
Agafant l’informe, resulta que s’han admès un 30% de les recomanacions
presentades, un 10% parcialment, un 33% pendent de resposta i un 27%
no han estat acceptades (no ho troba excessiu).
En l’exposició ha fet la comparativa amb la resta de Sindicatures de
Catalunya, i li vol demanar si també tindria el percentatge de resultats amb
la resta de Sindicatures.
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez, donant les gràcies al Sr. Teixidor per la
feina realitzada. Durant aquest any passat ha hagut de muntar una mínima
estructura, esbrinar el funcionament de la resta de Síndics.
Darrera els percentatges sempre hi ha persones, amb la seva problemàtica.
I una de les tasques del Síndic és saber escoltar i consolar les persones que
venen amb el seu problema.
Li demana que sigui agosarat, que intenti portar els problemes dels
ciutadans el més lluny possible, i les administracions resolguin els seus
problemes.
A continuació, intervé el Sr. Fernàndez agraint al Sr. Teixidor el seu
informe, que per ser el primer any l’han trobat força detallat. El volen
animar perquè els 4 anys que resten vagin per la mateixa línia.
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Bernat dient que agraeixen la tasca
realitzada pel Sr. Teixidor, així com la seva presentació.
Lamenta, com el tema de la nena sense escolaritzar, que no hàgim estat
capaços de resoldre’l i espera que casos com aquest no es tornin a produir.
Queda palesa la gran falta de coneixement dels ciutadans del que és
l’administració pública, i aquí el polític hi té gran part de responsabilitat.
La intenció del seu grup sempre ha estat acostar la política a la ciutadania, i
una opció és fer-ho a través dels mitjans de comunicació. Però aquesta
comunicació ha de ser àgil i intuïtiva, i que el ciutadà hi tingui un accés fàcil
i que pugui estar informat en tot moment del que l’administració fa.
En la intervenció del Síndic, s’ha constatat que a l’administració els
processos es dilaten en el temps, i el mateix passa als altres Síndics. I com
a prova d’això, ho troben en la proposta del grup del PSC l’any 2008 quan
varen demanar la creació d’aquesta figura, quan el seu reglament no es va
aprovar fins a l’any 2012, posant-se en funcionament el mes de març de
2013.
L’encoratja a què continuï amb aquestes recomanacions, ja que la seva
figura és entre el polític i el ciutadà. Ells entenen que el despatx del Síndic
hauria d’estar més a prop de l’OIAC i no on està situat ara, ja que si el
ciutadà fa un tràmit i vol presentar qualsevol reclamació hauria d’haver una
proximitat entre el registre general i el Síndic del Ciutadà.
Entén que alguns casos, com un que ha explicat sobre la taxa
d’escombraries, els polítics ho haurien de revisar de cara a les properes
ordenances fiscals.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes felicitant el Sr. Teixidor per la tasca
feta. És un informe molt treballat i molt ben definit.
Voldria fer palesa una situació en la que el seu grup s’hi ha trobat durant els
últims 3 anys. El Síndic del Ciutadà fa un any que s’ha creat, i aquest resum
plasma el que el seu grup fa temps que diu, i és que en aquest Ajuntament
la majoria de les peticions que fa els ciutadans queden en un calaix i no es
contesten mai.
En el primer full de l’informe surt el percentatge de les peticions sense
resposta. Si el Síndic té sense resposta un 33%, quantes deuen haver en
total pendent de resposta a l’Ajuntament.
El seu grup sempre ha volgut que en aquest Ajuntament hi hagi
transparència, i que l’equip de govern se n’adoni que els polítics estan al
servei dels ciutadans, per atendre’ls i donar-los resposta als seus
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problemes. I en aquest Ajuntament no s’està donant aquesta atenció al
ciutadà.
Hi ha ciutadans que van a veure al seu grup precisament perquè l’equip de
govern no els dóna resposta a la seva petició. En aquest Ajuntament la
majoria dels tràmits tenen un silenci administratiu que fa que el ciutadà
acabi desistint de la seva petició.
Per sort hi ha el Síndic que sembla que té una mica més de força, però tot i
així no en té tanta. El Sr. Cortés ha parlat que se li hauria de donar més
recursos, però potser el que seria bo és donar resposta a les peticions i així
no hi hauria aquesta situació.
Com ha dit el Sr. Bernat, ells també consideren que hauria d’estar situat a
un lloc més proper a l’administració i més accessible al ciutadà.
Cal que tots els polítics tinguin clar que un ajuntament és per atendre al
ciutadà i no per posar pals a les rodes; i és necessari una resposta àgil,
encara que aquesta no sigui la resolució a la qüestió. Però això en aquest
Ajuntament no passa.
Finalitza dient que desitja que se li faci més cas al Síndic, que el ciutadà faci
ús el mínim possible dels seus serveis, ja que això voldrà dir que
l’administració dóna resposta a les seves peticions. Però en certs moments
ha de fer de mediador i defensor del ciutadà davant l’administració i l’equip
de govern.
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Olivé que també agraeix al Sr. Teixidor
les explicacions donades i la feina feta.
En relació a aquest 33% que s’ha parlat anteriorment, diu que es tracta de
recomanacions, no es tracta de instàncies no contestades.
Quant a la situació del despatx, ella juntament amb el Sr. Teixidor varen
estar buscant el lloc adient on tingués el suport administratiu adequat. Fins
i tot es va valorar que pogués estar al propi Ajuntament, però el mateix
Síndic va considerar que no era el lloc adient. En breu es traslladarà a
l’edifici de l’Antic Sindicat, on creiem que serà el lloc adequat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que de totes les recomanacions que
s’han fet prèviament ja s’han parlat amb ell. En relació a la ubicació del
despatx creu que a l’edifici de l’Antic Sindicat és una ubicació idònia, s’hi pot
preservar la intimitat de les persones ja que, tot i ser cèntric, està més
reservat que l’OIAC, tenint en compte que allà també hi ha l’OMIC i que
podran compartir algunes tasques.
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I com alcalde agrair-li la feina que ha fet, suposa que el que
difícil ha estat arrancar, posar la màquina en funcionament,
que es fa des de les altres sindicatures. Entén que la feina en
exercici serà més fluida, tenint en compte que la ubicació serà

ha estat més
comprovar el
aquest segon
més bona.

Espera que es continuar treballant plegats per resoldre els diferents temes,
ja que alguns d’ells ja s’hi estan treballant. No sempre tots els temes es
poden resoldre, i molts no són competència del propi Ajuntament ni del
propi Síndic. I sempre treballant per al ciutadà.
Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Teixidor, que diu que el
Fòrum de Síndics ha endegat una campanya amb calendaris escolats per
repartir en els diferents instituts. I ell ho troba un encert per donar a
conèixer aquest servei al jovent de Lloret, per la qual cosa ja ho ha parlat
amb el Sr. Alcalde.
En relació al que ha dit el Sr. Orobitg sobre la comparativa de percentatges
de les recomanacions entre Lloret i la resta de Catalunya, ell considera que
a Catalunya el volum és molt més elevat que no pas a Lloret, per la qual
cosa aquest percentatge pot fluctuar. No obstant, qualsevol aclariment que
necessitin ell està disposat a atendre’ls.
Quant al Sr. Rodríguez, dir-li que en tot moment intenta aprendre,
mantenint el contacte amb altres Síndics; però que en cap moment pretén
ser un contrapoder, tot i que es troba satisfet per la feina feta.
No sempre es poden solucionar els problemes que el ciutadà planteja, però
ell intenta escoltar i atendre’ls el millor possible.
Agraeix les paraules que ha dit el Sr. Fernandez, dient que presentar
l’informe és el seu deure, tal i com determina el reglament aprovat. I
aquesta presentació ha estat el juliol perquè abans s’ha hagut d’assessorar
de com es feia.
Diu al Sr. Bernat que sap greu que no es puguin resoldre tots els
problemes. Concretament, el cas que ha exposat avui és el que a ell
personalment li ha sabut més greu de no solucionar. Quant a la ubicació del
despatx ja s’hi està treballant, com ha explicat la Sra. Olivé, per apropar el
despatx més al centre de la població. Parla també del tema de la taxa
d’escombraries, que a Girona tenen establert que qui més embruti més
pagui, i confia que aquí s’estudiï.
Sobre el que ha dit el Sr. Fuertes, li contesta que aquest resum és sobre el
que ell ha viscut en aquest primer any. Ha actuat amb total llibertat i
independència, sense cap pressió per part de ningú. Els errors són seus, i
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els encerts de la gent que ha atès. Ell no fa de polític i en vol fer, però de
mitjancer tan com pot.
Se sent molt satisfet per tots els comentaris que han fet els regidors, no
s’esperava aquesta rebuda. Assumeix qualsevol crítica perquè el que fa és
enfortir, i resta a disposició de tots els ciutadans de Lloret.
Per descomptat, que la feina del Síndic és trobar una bona solució que no
pas un mal judici. Espera que l’any vinent hi hagi més volum d’expedients i
pugui donar més solucions.
4.- PROPOSTA D’ACORD DE RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2013 QUE INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA
CORPORACIÓ, ORGANISME AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ DE LLORET” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
MUNICIPAL LLORET FUTUR, S.A.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, tot dient
que es tracte de l’aprovació del Compte General de l’exercici de 2013. El Ple
va aprovar la liquidació del 2013; posteriorment, la Comissió Especial de
Comptes el va aprovar per unanimitat, i passant a informació pública sense
que s’hagi presentat cap al.legació. Per tant, ara pertoca al Ple aprovar
aquest Compte General, que posteriorment passarà a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya perquè fiscalitzi aquests comptes.
A continuació, dona lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés, dient que ha estudiat la proposta i dóna una breu
explicació del que determina la llei 18/2010 sobre el funcionament de la
Sindicatura. Donat que el termini per a la presentació dels comptes és fins
al 15 d’octubre, vol preguntar si es presentarà algun altre informe a part
dels comptes.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que vol comentar algunes partides de
despeses, com la de personal que es gasta menys que el 2013; els
arrendaments i cànons també es gasta menys que el pressupostat, però a
31 de desembre es deu 60.000 €.
Continua citant altres partides en les que passa el mateix. Sobretot en els
serveis de subministrament d’aigua i del servei de neteja. Consideren que
cal fer una actuació urgent pel tema d’estalvi energètic.
Es refereix també a les festes de barri, que no entén que hagi augmentat la
despesa quan a les associacions de veïns l’aportació se’ls ha reduït. Cal
racionalitzar aquesta despesa i parlar-ho detingudament.
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Com a anècdota, vol destacar que només el Club Futbol Lloret i els grups
municipal han cobrat abans del 31 de desembre. Quant a pla de mobilitat,
camins i rieres, així com camins de ronda, els diners no s’han gastat i ell
creu que és perquè la Generalitat no ha fet efectives les subvencions; com
també passa amb la subvenció del CTR.
Pel que fa a inversions, el gruix més important de deute és de la
Generalitat. Tot i que l’Ajuntament deu 900.000 € la Generalitat en deu
700.000 per la planta de triatge.
Tot seguit, intervé el Sr. Fernández dient que aquests comptes no varen ser
aprovats pel Partit Popular, no hi estan d’acord. Com ha parlat el Sr. Cortés,
voldria saber si s’incorporarà algun altre un informe.
Actualment hi ha una comissió creada per investigar el cost de la piscina,
que té un sobrecost en una partida molt important de més de 1.500.000 €.
Els hagués agradat que haguessin inclòs un informe sobre aquest sobrecost,
a l’igual que qualsevol altre que hagués pogut sorgir. Això hagués estat un
exercici de transparència, que troben a faltar en aquest plenari.
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que es tracta d’un tràmit
essencial portar aquest tema al Ple, per a la seva fiscalització a la
Sindicatura de Comptes. Avança que votaran afirmativament perquè es
pugui fer aquesta fiscalització.
Els recorda que el seu grup va aprovar els pressupostos, però amb la
condició que s’incloguessin 100.000 € provinents d’estalvi energètic. I ara
veuen que en la modificació de crèdit del proper tema a tractar, aquesta
quantitat no s’hi ha inclòs. Intentaran fer pressió perquè aquest pacte es
compleixi. No obstant això, ells aprovaran aquest punt.
Intervé el Sr. Fuertes dient que el seu grup no va aprovar els pressupostos
de 2013, i ja varen justificar el perquè. Evidentment, tampoc aprovaran
aquest punt. Són uns pressupostos que suposen un greu perjudici per
Lloret.
Explica que també es tracta del pressupost de Lloret Turisme, i només cal
sortir al carrer per veure com està el poble turísticament parlant. Els
treballadors dels hotels varen haver de plegar el maig i juny perquè no hi
havia gent. Això pot ser, entre altres, per una mala gestió dels diners i de la
gestió turística que s’està fent en aquest poble.
Però no només hi ha mancances en tema de turisme, sinó també amb el
CTR, la piscina, el teatre, etc. Precisament en el tema de la piscina, està
segur que no es farà cap informe del seu sobrecost, perquè sinó estarien
acceptant que s’han fer les coses irregulars.
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Li sorprèn el que ha dit el Sr. Bernat, de que tot i que l’equip de govern no
ha complert amb el pacte al que varen arribar per aprovar els pressupostos,
ells votaran afirmativament el retiment de comptes. Entén que aquests
100.000 € han anat destinats a alguna cosa.
I li sorprèn més encara el Sr. Rodríguez, que tot i que no han complert els
pactes per aprovar els pressupostos de 2013, el grup d’ICV-EUIA ha aprovat
els pressupostos de 2014. I tot per dir a la premsa que s’han aconseguit
beques per llibres i pel menjador.
Només s’ha de sortir al carrer per veure que la maquinària turística d’aquest
poble no funciona. I ell és de l’opinió que quan una cosa no funciona s’ha de
canviar, i això no es fa. Però una cosa sí que és certa, reconeix que no hi ha
aldarulls, i és perquè no hi ha gent. I si no hi ha gent els lloretencs no en
tindran per anar a la piscina, ni a la biblioteca ni al teatre.
Lloret té una política turística que fa que el poble estigui pitjor. I si algú
ensopega amb una rajola, és per culpa del sobrecost de la piscina i per
altres obres.
A continuació, pren la paraula el Sr. Frigola, dient que moltes de les
intervencions no s’han centrat al tema que ens ocupa, aprofitant el seu torn
de paraula.
Els comptes es varen aprovar en la Comissió Especial de Comptes i tots els
grups els varen aprovar. Li sobta que ara votin en contra o s’abstinguin.
Agraeix el resum de dades que ha fet el Sr. Rodríguez. I sobre el que ha dit
el Sr. Bernat dels pactes de pressupostos, que hi ha punts que encara no
s’ha donat compliment, dir que avui s’aprovarà la primera modificació i
tenen previst fer una segona el mes de setembre.
Finalitza dient que aquest punt tracta d’un tràmit administratiu. I que no cal
ser catastrofista com el Sr. Fuertes.
Novament, intervé el Sr. Cortés dient que la Sindicatura de Comptes ja té
previst l’emissió de nous informes, amb recomanacions i reserves
corresponents. Hauríem de tenir una visió àmplia del que pot importar a la
Sindicatura, com podria ser el sobrecost de la piscina.
Tot seguit, intervé el Sr. Orobitg dient al Sr. Fuertes que deu tocar d’oïda
perquè moltes vegades no sap ni la música. La partida de 100.000 € a la
que ha fet referència el Sr. Bernat és del pressupost de 2014, quan avui
estan tractant el compte general de l’exercici 2013, que segueix uns tràmits
formals. És difícil que els regidors que no assisteixen a les reunions del
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Consell d’Administració de Lloret Futur i de la Junta General puguin venir al
plenari donant explicacions, ja que tenen l’obligació com a grup i com a
regidors assistir-hi.
Com a regidor de turisme està preocupat per aquesta temporada turística, a
l’igual que ha estat per totes les anteriors. Ha parlat amb els regidors de
turisme de les principals destinacions turístiques de Catalunya, i la situació
que hi ha a Lloret s’està reproduint arreu, tant a la Costa Brava com a la
Costa Daurada, tot i que hi posen tots els mitjans necessaris.
Amb les dades a la mà de l’INE, a dia d’avui el nombre de pernoctacions a
Lloret és superior que l’any 2013, tot i que la percepció no sigui aquesta, ja
que el mes de maig ha estat dolent però el mes d’abril ha duplicat les xifres
de l’any passat.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Rodríguez preguntant si s’ha pagat el
1.600.000 € de sobrecost de la piscina, ja que l’oposició no va aprovar
aquest pagament. Entén que no, perquè l’empresa té un contenciós
administratiu contra l’Ajuntament per no haver cobrat.
El tema dels 100.000 € corresponen al pressupost de 2014, per tant no
apareixen en el compte general de 2013.
Pel que fa als ingressos, s’ingressa més d’IBI però el deute a 31 de
desembre és de 2.000.000 €; en impost de circulació es deu gairebé
500.000 €; en l’IAE es recapta menys del pressupostat i es deu 175.000 €;
en l’impost de construccions també s’ingressa menys; d’aigua també
s’ingressa menys, però creu que és perquè hi ha menys consum; en
instal.lacions esportives es recapta més; i en aparcaments de superfície es
baixa en 100.000 €, potser perquè s’ha allargat l’hora gratuïta; i en els
aparcaments soterranis la recaptació queda igual.
Però cal tenir en compte que es pot gastar quan hi ha diners. Per això ara
vol parlar del deute. Li sobte que la Generalitat l’any 2013 deu 900.000 €, a
part del pagament de la planta de triatge. I la Diputació a 31 de desembre
també devia gairebé 700.000 €. Voldria saber com està el deute de Solmar
dels 2 milions.
I acaba comentant que el tema de sancions de trànsit s’ha doblat, ha passat
d’una recaptació de 400.000 € a 1.000.000 €. Però voldria saber si en
aquestes sancions hi ha incloses també les de l’ordenança de civisme.
El Sr. Fernandez intervé dient que a vegades no es tracta del que s’ha pagat
o no. Insisteix en el tema de la piscina, en el que s’ha pagat i el que falta
per pagar. Entén que el Sr. Rodríguez vulgui defendre aquests comptes,
perquè els va aprovar en el seu moment. Diu al Sr. Frigola que el vot del
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PPC seria favorable si en aquests comptes s’inclogués un informe del
sobrecost de l’obra de la piscina, ja que la pròpia Sindicatura permet
l’emissió d’un informe.
Seguidament, intervé el Sr. Bernat dient al Sr. Fuertes que els pactes s’han
complert, com són les beques per llibres i pel menjador, així com
augmentar el servei d’atenció domiciliària. I els 100.000 € d’estalvi
energètic s’han d’incloure en una modificació de crèdit, ja que quan abans
els disposin abans començarà l’estalvi energètic. Avui cal aprovar aquests
comptes perquè segueixin el seu procediment. Prefereix més fer propostes
que no pas criticar les que fan els altres.
Sobre el tema del turisme, diu al Sr. Orobitg que ha baixat degut a la
contractació a baixa, cada vegada la temporada és més curta i els
empresaris tenen més beneficis, però no els treballadors. I contra això s’ha
de lluitar.
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient als Srs. Bernat i Orobitg que es pensen
que algú els creu, però que estan fent el ridícul. Diuen que a Lloret hi ha
més turistes, però només cal sortir al carrer per comprovar-ho. Estan
enganyant al ciutadà, però no poden manipular la realitat. Comparen amb
altres poblacions quan els interessa. S’han gastat uns diners per fer una
campanya promocional, però els mesos de maig, juny i juliol són els pitjors
que es recorda dels últims 15 anys.
Sobre el sobrecost de la piscina, que l’any 2013 no es va pagar, hi hauria
d’haver aquesta quantitat a la caixa i en canvi no hi és, no sobra.
Per últim, diu al Sr. Frigola que potser sí que és catastrofista, però és
realista, o pessimista. I el Sr. Frigola és un optimista, però en aquest cas és
un pessimista mal informat.
Novament, pren la paraula el Sr. Frigola dient al Sr. Fernandez que podria
haver-ho demanat via al.legacions i així tothom sabria el que volen.
Respon al Sr. Rodríguez que dins els ingressos de les sancions, estan
incloses les de civisme, ja que les de trànsit el 2013 varen decaure un
23’9%.
El tema de Solmar segueix el seu procediment a través de la recaptació
executiva; segurament acabarà el procés amb la subhasta dels terrenys,
que són la garantia del deute de la societat.
I contestant el Sr. Fuertes, que deia que preguntéssim a la gent del carrer,
doncs li recomana que ho faci i veurà la fama que té, que és un gran
manipulador.
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Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, i en relació al que s’ha parlat del
turisme, li dir al Sr. Fuertes que les dades que s’han llegit no estan
inventades i que segurament venen de dos factors importants: hi ha hagut
un 10% més de turisme però també una davallada del turisme estranger.
En canvi, un increment important del turisme de cap de setmana i del de
proximitat. Aquestes són les dades i ningú s’inventa rés.
S’està treballant ja en l’estalvi energètic dels edificis municipals i
enllumenat; les obres corresponents als pactes de pressupostos es faran
passat l’estiu, quan s’hagin cobrat els impostos; pel que fa a la piscina
entén que ja ha explicat tot el que calia, i aquests diners estaven reservats
en el pressupost de 2011, i espera que en la propera comissió de la piscina
es tanqui ja el tema.
Dir al Sr. Fuertes que varen començar aquesta legislatura amb un
endeutament del 112%, i aquest any acabaran l’exercici amb un 56%.
Aquesta baixada a la meitat suposa un esforç molt important.
Respecte a la planta de triatge, és una obra de la Generalitat de Catalunya i
ho estan barrejant tot. Quant a la jardineria i manteniment de la via pública
es fa el que es pot en funció de la tresoreria que es disposa.
A ell li han arribat molt bones notícies de la gent que ens visita, de com està
Lloret, del seu manteniment, i se’n refia més de la persona que ve a Lloret i
li agrada, que no pas a la postura catastròfica del Sr. Fuertes de veure-ho
tot malament i desordenat.
Sense més deliberació, amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, i 8 vots en contra dels regidors dels grups
MILLOR, PPC, NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 21 de maig
d’enguany i que s’han complimentat els requisits d’informació pública
mitjançant el corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 101 de data 28/05/2014.
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit
que, en el termini d’informació pública no s’han presentat
reclamacions contra l’expedient de referència.
Per l’exposat, al Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2013, que
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis de
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Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima Municipal
Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la fiscalització
externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant
compliment al que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març.
5.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/14 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que
es porta a aprovació la primera modificació de crèdit d’aquest exercici. Es
tracta d’una amortització de préstec degut a què les obres fetes al pavelló
del Pompeu Fabra hi ha un excés de finançament que cal retornar.
Per poder retornar aquest préstec cal modificar el vigent pressupost,
incrementant la partida de deute públic amb aquesta quantitat, que surt del
romanent existent de Tresoreria, que a final d’any era de 777.000 €, dels
quals se’n disposaran 315.263,19 € per cobrir aquesta partida.
Intervé el Sr. Orobitg, dient que com a mesura per baixar la ràtiu
d’endeutament, lògicament hi votaran a favor.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que aquests diners corresponen a la
construcció del pavelló de l’escola Pompeu Fabra, que el seu cost aproximat
va ser d’uns 2 milions d’euros, de subvenció es va obtenir 900.000 € i es va
demanar un crèdit de 1.100.000 € aproximadament. Es tracta d’un crèdit
ICO del 0’5%, unes condicions bones. És el primer cop que s’obté més
subvenció de la prevista, amb un sobrefinançament d’un determinat
projecte. Li agradaria que fos més habitual.
I aquest crèdit s’amortitza per ordres del govern central, ja que si no
s’hauria de retornar la subvenció perquè no hi hagués un excés de
finançament del projecte. Per tant, hi votaran a favor.
Tot seguit, intervé el Sr. Fernandez dient al Sr. Frigola que ha quedat una
cosa pendent del punt anterior. Que els comptes que s’han de presentar el
mes d’octubre, ell hi vol afegir un informe, que no ha de ser necessàriament
de la comissió de la piscina, ja que considera que no s’ha d’investigar res.
Pel que fa a aquest punt, troben be aquesta modificació de crèdit.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que donen suport a la
modificació de crèdit. Els sap greu que no hi estiguin inclosos els 100.000 €
als que s’han referit abans, ja que s’haguessin pogut iniciar les actuacions
previstes, que no fer-les suposa l’encariment del cost de la llum.
Intervé, seguidament, el Sr. Fuertes dient que han dit d’ell que és el gran
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manipulador, i vol aprofitar per aquest punt les paraules que ha dit l’Alcalde
en la última intervenció del punt anterior. L’Alcalde ha parlat que d’estar
endeutats fins el 112% s’ha baixat al 56%, i qual ell ha dit que qui pagaven
eren els ciutadans, l’Alcalde l’ha tractat de populista.
Per tant vol posar un exemple perquè quedi clar: els ciutadans amb els seus
diners han pagat el pavelló del Pompeu Fabra, amb els seus impostos
(escombraries, etc.). Sí que s’ha rebaixat deute, perquè els ciutadans ja els
han pagat aquests diners. Però si ara es cobra la subvenció, enlloc de
retornar als ciutadans aquests diners i rebaixar-los els impostos, se’ls
gasten en el deute pendent.
Si el seu grup el tracta de manipulador, com a mínim no menteixin. Fins i
tot sembla que menysprea l’esforç que fan els ciutadans per pagar els seus
impostos, per així tenir menys deutes i poder lluir d’aquesta reducció.
Aquesta modificació de crèdit que proposen, només es pot destinar a deute
i no a cap altre concepte; servirà per pagar les despeses desmesurades de
la piscina, la biblioteca, el teatre, etc.
Però no tenen cap altra solució que acceptar aquesta modificació de crèdit.
I en relació al que li han dit que és un gran manipulador, han de saber que
la gent del carrer té prou criteri per saber com està Lloret, si l’Ajuntament
té un forat, si es paguen molts impostos, i si les instàncies que es presenten
es contesten o no. No és necessari que ell ho digui en el plenari.
Intervé novament el Sr. Frigola, contestant al Sr. Fernandez que si hagués
volgut incorporar algun document al compte general, es podria haver
abstingut i n’hagueren parlat, però el PPC va votar en contra i sembla que
no hi ha cap intenció d’arribar a cap acord. Per tant, aquest tema cal deixarlo aquí.
Puntualitza al Sr. Fuentes que les escombraries no és cap impost sinó una
taxa, i la funció de la taxa és pagar el cost del servei que ofereix, no és per
pagar deute. Si hi ha més deute es generen més interessos, a menys deute
menys interessos. I aquests interessos que es deixen de pagar perquè hi ha
menys deute són per fer front a despeses que els ciutadans necessiten. I
aquesta és la intenció que tenen, reduir el deute el màxim possible.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que qualsevol inversió
que fa l’Ajuntament de Lloret es pot nodrir de diferents fonts, com el cas del
pavelló del Pompeu Fabra, que una part va anar via subvenció i una altra
via crèdit. I aquest crèdit lògicament es paga amb els ingressos que té
l’Ajuntament, que no necessàriament han provenir dels impostos.
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En aquest cas, es fa amb un romanent de tresoreria que només es pot
destinar a aquesta funció, perquè així expressament està disposat per part
del govern central.
Com ha dit el regidor d’hisenda, amb aquest tràmit es redueix la ràtio
d’endeutament, a fi que en la propera legislatura el deute sigui menor que
amb el que es va trobar aquest equip de govern, ja que durant els dos
primers anys no varen poder fer inversions a causa d’aquest deute.
En definitiva, el que es fa és sanejar, primer reduint crèdit i després reduint
despesa financera, comptant amb més recursos per poder atendre
polítiques públiques, com poden ser les beques menjador.
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez i pregunta si un crèdit que es
demana per a una inversió es pot destinar a un altre concepte. Perquè ell
també destinaria aquests diners a polítiques socials i no a pagar als bancs,
però la llei ens diu una altra cosa.
Vol recordar que les ordenances fiscals d’aquest any no es varen pujar, i
l’any anterior es va apujar el consum d’aigua però l’excés del mínim. Sí que
és cert que el deute al final el paga el ciutadà, i sobretot el treballador. Els
impostos han pujat a nivell d’Espanya, però el deute també; no pel fet que
es paguin més impostos es finança més deute. Des de que va arribar el PP
el deute és el doble que 4 anys enrere i es paguen més impostos, això sí,
els treballadors, els rics no.
De nou, pren la paraula el Sr. Fernandez, dient que escoltant al Sr.
Rodríguez sembla que sigui el regidor d’hisenda d’aquest Ajuntament.
Torna a insistir al Sr. Frigola que en la seva anterior intervenció ja ha dit
que canviaria la seva intenció de vot si s’afegís aquest informe. I en cap
moment ha mostrat la seva intenció d’afegir l’informe al compte general per
presentar-lo a la Sindicatura de Comptes. Per això han votat en contra.
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Rodríguez que és cert que
aquest any no s’han apujat les taxes, però tot i no pujar-les estem per
sobre la mitja d’altres pobles.
Evidentment que no es poden saltar la llei, que assenyala que aquests
diners han d’anar per deute, i no queda altra solució. Perquè si no fos així,
el seu vot quedaria condicionat a destinar els 300.000 € a una altra cosa.
Diu al Sr. Frigola que ha dit la frase del dia: “més deute, més interessos;
menys deute, menys interessos”. Però és curiós que no pensés en aquesta
frase, el dia que va anar al banc a demanar el crèdit. Aquest dia no li va
saber greu, però ara si. Haver-ho pensat abans de fer les grans obres, com
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la biblioteca, el teatre o la piscina.
Aquesta diferència que fa entre la taxa i l’impost, el ciutadà no té perquè
saber-ho. I ara vol desvetllar davant la ciutadania com l’equip de govern
transforma les taxes en impostos per poder disposar d’efectiu. Varen agafar
l’aigua, que era una taxa municipal, la varen privatitzar i a canvi Aqualia
dóna 20 milions. Privatitzant el servei varen convertir una taxa en diners.
No agrada que es diguin les veritats.
Intervé el Sr. Frigola dient que a ell personalment li agrada que digui
aquestes coses, perquè veu la ignorància que té sobre aquest tema. Però el
dia que vulgui li explicarà com funciona, ara és massa llarg.
Però com que el Sr. Fuertes insisteix, continua dient que és cert que les
obres del teatre i la casa de la cultura varen ser costoses, però s’ha de tenir
en compte el resultat que estan donant. Tenim un teatre que permet fer
molta activitat cultural, una biblioteca molt ben acceptada pel públic, unes
aules d’adults i un casal de la gent gran que funcionen. I aquesta és la
realitat.
Finalitza el Sr. Alcalde dient que no contestarà al Sr. Fuertes perquè el que
fa és barrejar-ho tot per crear confusió.
El Sr. Rodríguez ja ho ha deixat clar, en els últims dos exercicis només s’ha
pujat d’aigua, i la rebaixa de l’endeutament (a diferència de Madrid) ha
permès fer inversions necessàries, com les que ha explicat el Sr. Frigola.
I aquesta rebaixa de l’endeutament també ha permès fer les inversions
d’aquest any, com pavimentació de carrers o la caserna de la policia, que
s’acabarà l’any vinent.
Arribar a un final de legislatura, on l’equip de govern que vingui pugui
continuar fent inversions per millorar la població, és molt important.
Els ciutadans són conscients que amb els seus impostos es baixa
l’endeutament. Però el Sr. Fuertes no pot dir les “bestieses” que diu per
enganyar la gent. Perquè una cosa és el dia a dia, el manteniment que es
fa, la despesa corrent, i l’altra les inversions que Lloret necessita, que com
a municipi turístic és molt important que es pugui continuar fent.
Sense més deliberació, amb 18 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, MILLOR, PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, i 2 abstencions dels regidors del
grup PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
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:
Suplement de crèdit
codi
0110

91300

detall
Deute Públic.- Amortització de
préstecs

Increment
315.263,19
Total

Total expedient de modificació de crèdit..................

315.263,19

315.263,19

B)
Els recursos econòmics a utilitzar per a fer
l’expedient de referència se instrumentarà d’acord amb
disposa article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.

front a
el que

Romanent de tresoreria per a despeses generals
El romanent de tresoreria (per a despeses generals) resultant de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 ha estat de 777.570,04
euros, del qual s’utilitza en l’expedient núm. 01/14 de modificació de
crèdit l'import de: 315.263,19 €
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 presentarse cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es
procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en
el tauler d’anuncis de la Corporació
6.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 31/03/2014, PEL QUAL ES DÓNA COMPTE DE LA RESOLUCIÓ
DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
TERRESTRE, DE TRASPÀS DEL TRAM DE LA CTRA. GI-680a.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez
dient que es tracta de la cessió d’un tram de carretera que la Generalitat
traspassa a l’Ajuntament de Lloret de Mar, però aquest tram no estava en
les condicions adequades. Per tant, es va demanar a la Generalitat que
aquest tram el deixés en condicions, i només en aquest moment
l’Ajuntament l’acceptaria i passaria a formar part del patrimoni municipal.
Continua donant donant lectura a la proposta.
Sense més deliberació, el Ple Municipal dóna compte del següent acord:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
acords de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i
que són els següents:
JUNTA GOVERN LOCAL de data 31/03/2014
13.43. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIO ADOPTADA PER LA
DIRECCIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
TERRESTRE DE TRASPAS DEL TRAM DE LA CTRA. GI-680a.
ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió plenària de data 15 de juliol
de 2013, va adoptar l’acord de sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya, la cessió a favor de l’Ajuntament de la titularitat del tram
de la carretera GI-680a, comprès entre el PK 7-470 i el PK 9+720,
atès que en data 15 d’abril de 2013 per part del Servei Territorial de
Carreteres de Girona es van executar les obres de condicionament del
tram sol·licitades per l’Ajuntament, llevat el repintat de les línies de
separació de carril en els revolts.
En data 28 d’agost de 2013, el cap del Servei Territorial de Carreteres
de Girona va emetre informe favorable de la cessió del tram de la
carretera GI-680a sol·licitat per l’Ajuntament, atès que la GI-680a, a
l’entorn del túnel de Monturiol, és el tram antic de la carretera previ a
la construcció del túnel i actualment no suporta el trànsit de pas entre
Vidreres i Lloret de Mar i, d’altra banda, la GI-680a es troba
fortament urbanitzada a banda i banda i a la pràctica és un carrer de
les urbanitzacions de l’entorn. Així mateix, en l’informe es fa constar
que pel que fa a les millores del tram sol·licitades per l’Ajuntament, a
data 15 d’abril de 2013 encara quedava pendent el repintat de les
marques vials als revolts, però actualment ja s’ha executat aquesta
actuació, i que per tant no queda cap millora pendent.
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En data 12 de febrer de 2014, el cap del Servei de Planificació de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre va emetre
informe favorable a la cessió a l’Ajuntament de Lloret de Mar del tram
de carretera GI-680a, comprès entre el PK 7+470 i el PK 9+720, atès
que el tram sol·licitat, que correspon a l’antic itinerari de la carretera
de Lloret a Vidreres que ha quedat substituït pel túnel de Monturiol,
no suporta actualment trànsit de pas i no constitueix cap element
funcional de la xarxa de carreteres actual ni de la prevista.
FONAMENTS DE DRET
L’article 48 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost i els articles 172 i 173 del Reglament
general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de
novembre, disposen que les carreteres de la Generalitat o els trams
concrets que passin a integrar-se en la xarxa viària municipal, es
poden traspassar als ajuntaments respectius, a proposta d’aquests o
per iniciativa de l’administració de la Generalitat, si hi ha acord entre
les administracions cedent i cessionària.
El Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, atribueix al Departament de Territori i
Sostenibilitat, les diferents competències que, en relació amb les
carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat,
correspon exercir a la Generalitat de Catalunya.
FETS
El conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 25 de febrer de 2014,
a proposta de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre resol aprovar l’expedient de traspàs a l’Ajuntament de
Lloret de Mar per part de la Generalitat de Catalunya, del tram de la
carretera GI-680a, comprés entre el PK 7-470 i el PK 9+720.
La Junta de Govern, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el traspàs a l’Ajuntament de Lloret de Mar per part
de la Generalitat de Catalunya, del tram de la carretera GI-680a,
comprés entre el PK 7-470 i el PK 9+720.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord juntament amb la descripció
dels trams i del plànol que es traspassen a la Secció de Serveis
Jurídics, Intervenció, Policia Local i Territori als efectes pertinents
TERCER.- Donar compte del present acord en la propera sessió de Ple
Municipal que es celebri.
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7.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2015.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé la qual
dóna lectura a la proposta. En resum, es tracta de fixar les festes locals per
al proper any 2015: la Festivitat de Santa Cristina el 24 de juliol (divendres)
i la Festivitat de Sant Romà el 18 de novembre (dimecres).
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’ Empresa i Ocupació de data 14 de maig de 2014 i amb RGE
E2014011406, pel qual demanen que se'ls comuniqui les dues
festes locals del nostre municipi (que no poden escaure ni en
diumenge ni en cap
dels
dies
festius
fixats en l’Ordre
EMO/133/2014, de 14 d’abril) per a l'any 2015.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Fixar les següents Festes Locals:
Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIVENDRES)
Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIMECRES)
SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament d’ Empresa i Ocupació de la
Generalitat de
Catalunya.
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DELS
SERVEIS I ACTIVITATS A LES PLATGES DE LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que
hi ha vigent un reglament de platges des de l’any 2012, però que ara cal
modificar-lo i redactar-ne un de nou. La seva utilització en el dia a dia ha fet
que es detectessin errors gramaticals o mancances.
Per altra banda, Capitania Marítima de Palamós va introduir una nova
normativa relativa a les embarcacions, que afecta a totes les activitats de la
platja en les que s’utilitzen embarcacions. A tal fi, aquestes directrius s’han
incorporar al nou reglament.
També s’hi ha incorporat les característiques tècniques dels nous serveis
que es presten actualment a la platja, com són el servei de consignes i el
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flyboat, que no figuraven a l’antic reglament.
Per últim, dir que a la última Comissió de Platges, en la que varen assistir
tots els grups polítics, es va acordar la incorporació, a petició dels
concessionaris dels serveis de gelats, de corregir l’horari d’obertura i
autoritzar la venda de fruites i sucs de fruita.
Aquests quatre conceptes són els que conformen la redacció d’aquest nou
reglament de platges que avui es porta a aprovació.
Intervé el Sr. Rodríguez dient que en relació als canvis introduïts, alguns
només es tracta d’afegir o de suprimir una paraula, però en altres casos és
més una qüestió de fons; com el registre diari d’operacions realitzades en la
manipulació d’aliments; acota més l’obligació de presentar la formació
oficial sobre manipulació d’aliments i serveis nàutics; s’introdueixen dos
nous serveis; s’acota també la venda de menjar en els bars; s’autoritza la
venda de fruita i sucs naturals sense envasar als quioscs de venda de
gelats; es corregeix un error material detectat en l’horari de tancament dels
gelats; s’actualitzen unes normes específiques per a les activitats
aquàtiques que comporta també la presentació de diversa documentació.
Felicita a la tècnica de medi ambient per la tasca realitzada, que no sols
gestiona el tema de platges sinó que també el tema de medi ambient, i que
és molt de volum per una sola persona. Finalitza dient que el seu vot serà
favorable.
Pren la paraula el Sr. Fernandez, dient que es tracta d’un document tècnic
amb correccions que actualitzen la normativa vigent.
Tot seguit, intervé la Sra. Pascual dient que l’aprovació d’aquest reglament
respon a l’adequació d’aquest a la resolució de la Capitania Marítima de
Palamós publicada al butlletí oficial el 4 de juny passat, que va entrar en
vigor el dia 5 de juny. Respon sobretot a mesures de seguretat, i pel que fa
al tema de la venda de sucs i fruita en els quioscs de gelats ja s’havia
debatut i tots hi estaven d’acord. Ells no veuen malament el que demanen
els concessionaris, de poder vendre un refresc o una cervesa, cosa que ara
no poden fer.
El tema dels horaris el veuen millorable, consideren que Lloret ha de ser
una ciutat turística i de serveis, amb una major oferta els mesos de major
afluència de públic per diversificar molt més el sector econòmic.
El moment de treballar és ara i des de l’Ajuntament s’han de donar totes les
facilitats possibles. Vol fer una apreciació. Ella ho tracta de cinisme des de
la política, i es refereix a la llarga demanda dels bars de la platja de Lloret
puguin servir o no menjar. Aquesta qüestió l’han discutit a les comissions
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de platges amb els altres representants polítics; no troben coherent que
amb el turisme que volem tenir, puguin anar a un bar de la platja i els
serveixin tota la beguda que vulguin però no puguin menjar ni unes olives
de manera legal. Si no es vol un turisme d’alcohol s’ha de ser coherent en
aquesta línia.
Han parlat amb serveis jurídics de la possibilitat de fer aquest canvi,
d’esperar a una propera convocatòria per canviar aquest servei, perquè no
es pugui dir que a la meitat de la concessió es canviï el servei. Es una
qüestió que s’ha de tenir en compte i que el proper equip de govern pugui
treballar en aquesta línia. No s’ha de ser cínic i quan es fa un discurs se
l’han de creure plenament, no es pot exigir un tipus de turisme i que en el
departament de turisme no hi hagi coherència amb els altres departaments.
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient a la Sra. Pascual que el seu grup
està d’acord en la qüestió que es pugui servir menjar a la platja. Entén que
prou difícil és ja la temporada com per posar restriccions. I aquest tema no
suposaria cap problema, i així ho varen expressar en les comissions.
I va ser el seu grup qui va proposar que els quioscs de gelats poguessin
vendre fruita i sucs de fruita naturals, i va ser ben rebuda (de les poques
que els han acceptat) i ho agraeix. Però considera que els quioscs, dintre les
seves limitacions, haurien de poder vendre menjar.
Ja estan d’acord amb les modificacions del reglament, però volen anar més
enllà. En el plec de condicions no estava previst que es pogués servir
menjar, però creu que jurídicament autoritzar ara que es pogués vendre
menjar no suposaria un canvi substancial en les condicions i donat que seria
per tots els concessionaris no crearia cap conflicte. Però només es tracta a
la platja de Lloret, ja que a les altres sí que s’hi pot donar menjar. Cal donar
facilitats, i que el turista que visita Lloret hi deixi els diners.
Cal crear activitat econòmica, perquè el treballador pugui allargar la
temporada i l’empresari tingui més guanys. Resten a l’espera de la resposta
del Sr. Riera sobre aquest tema. Segons sigui aquesta, s’abstindran o no.
Novament, intervé el Sr. Riera dient que s’estan parlant de temes que ara
no toquen. Sembla que aquest reglament ho reguli tot i que el que aquí es
decideixi després es podrà fer a la platja, però això no és cert.
La platja és propietat del govern central de Madrid, la gestiona en concessió
la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Lloret de Mar fa un Pla d’Usos
on es detallen els serveis que es prestaran a les platges. Però les normes
les marca la Generalitat i Madrid.
Estem parlant d’un servei a la platja que ja està cobert per un munt de
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serveis a la resta de la població. Per tant, pel govern central i per la
Generalitat és un contrasentit posar més serveis a una platja quan a la
resta de la població ja hi són. I amb aquestes cartes s’ha de jugar.
Comparteix amb els altres grups la voluntat de prestar més serveis a la
platja per als turistes, però cal fer-ho d’acord amb la Generalitat i el govern
central, no es pot anar per lliure.
Avui porten un nou reglament a aprovació, perquè s’han introduït tantes
modificacions a l’anterior que jurídicament és més correcte aprovar-lo
novament.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que és cert que són aquestes
cartes amb les que s’han de jugar, i que a la població aquests serveis
queden sobradament coberts. Però els agradaria que hi hagués un
compromís de l’equip de govern, en el sentit de demanar en el proper Pla
d’usos autorització perquè els bars de la platja de Lloret poguessin servir
menjar; i en cas que vingués denegat, s’ha d’acceptar però almenys s’ha
intentat.
Contesta el Sr. Riera que cada vegada que es presenta el Pla d’usos
demanen reduir serveis, perquè ja es donen a la resta de la població. A les
platges de Boadella, Santa Cristina o Canyelles s’hi pot menjar perquè no hi
ha aquest servei, però a Lloret queda cobert. Aquesta es la filosofia de
Madrid.
Evidentment que ells estan a favor de posar més serveis a la platja, però
aquesta decisió no és exclusivament de l’Ajuntament, ho han d’aprovar ells.
Les concessions que hi ha a la platja ajuden a finançar la despesa que s’hi
genera; per tant, més serveis més finançament. Però s’ha de contentar a
qui dóna l’autorització. No vol crear falses expectatives que després no
podrà realitzar.
Intervé el Sr. Alcalde dient que cal donar un tomb a les platges de Lloret. Hi
ha serveis que fa molts anys que es presten (hamaques, para-sols) que
cada vegada s’utilitzen menys, i d’altres que es donen en altres poblacions
que s’hi podrien posar.
Entén que és bo que es pogués servir menjar a un bar de platja. Hi ha
moltes qüestions que es poden millorar i es podrien incorporar al servei de
platges. Cal tenir una visió àmplia i consensuar-ho en el Pla d’usos, donar
més serveis va en benefici del turista i del ciutadà.
No troba correcte en aquest moment canviar les condicions d’un concurs
amb l’ampliació d’aquests serveis, en el que es varen presentar moltes
persones o empreses. Per tant, cal treballar aquest tema en el proper plec
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de condicions, per poder incloure’l ja que milloraran les platges.
Sense més deliberació, amb 9 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, ERC i ICV-EUIA, i 11 abstencions dels regidors dels grups MILLOR,
PSC-PM, PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
En data 25 d’agost de 2012 va entrar en vigor el Reglament per a la
gestió dels serveis públics a donar a les platges de Lloret de Mar.
Degut a què des d’aquesta data s’han produït alguns canvis
legislatius, i també donat el fet que la comprovació de la realitat, així
com la constatació de certs errors, fan necessari una nova revisió del
Reglament esmentat.
Fonamentalment, els canvis o incorporacions corresponen a la
normativa dels nous serveis admesos (consignes de platges i
flyboard); a la nova legislació en matèria d’activitats aquàtiques; i
algunes modificacions puntuals.
La Comissió de Platges, en la seva reunió de 5 de juny, va fer seus
els canvis proposats, i és per això que ara es presenten a aprovació
del Plenari.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 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, en relació al
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
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.- Aprovar inicialment el REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DELS
SERVEIS I ACTIVITATS A LES PLATGES DE LLORET DE MAR.
SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de
les esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que
considerin adients.
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TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
al.legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, es farà la seva
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació.
9.- MOCIÓ DEL GRUP ICV-EUIA, PER DEMANAR LA SIGNATURA DEL
CONVENI COL.LECTIU D’HOSTALERIA A CATALUNYA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient
que aquesta moció és a petició dels sindicats i dels treballadors de Lloret de
Mar, i la seva redacció ha estat consensuada amb ells. Acte seguit, en dóna
lectura.
Presenten aquesta moció per un sentit de responsabilitat. Quan es porten
sis mesos negociant un conveni sense que hi hagi acord, poden sorgir
conflictes laborals. I una vaga, en plena temporada turística, es força
negatiu tant pels empresaris, pels treballadors i per la imatge que es dóna
en el conjunt d’Europa i d’Espanya.
Considera que és una moció del tot respectuosa en les negociacions que
mantenen els sindicats i la patronal. I demana que tant l’alcalde com el
regidor de turisme intercedeixin davant la possibilitat d’una vaga, per
arribar a un acord entre les parts.
Intervé el Sr. Orobitg dient que votaran a favor de la moció presentada. Des
de que té aquest càrrec ha mantingut diverses reunions amb els
representants sindicals del sector, li han expressat les seves inquietuds
sobre les problemàtiques que ells entenien que existien entre la patronal i
els treballadors de Lloret, i fins i tot es va oferir a ser el portaveu del
recentment grup de treball de Lloret Renovació de destinacions, aportant
totes les propostes que li varen fer arribar per escrit.
Per tant, des de la seva humil posició, ja que es tracta d’un conveni a nivell
de tot Catalunya, farà tot el possible per ajudar-los, a l’igual que l’alcalde.
Però sempre que les parts vulguin mediar, ja que si no hi ha aquesta
predisposició no es podrà tirar endavant.
Seguidament, intervé el Sr. Fernandez dient que el seu grup votarà a favor
de la moció. Cal que es posin d’acord els treballadors i les empreses. Arribar
a un acord sempre és important.
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A continuació, el Sr. Bernat intervé dient que també donaran suport a la
moció. Cal que les parts es posin d’acord i que hi hagi una voluntat
d’entesa.
Entén que és més un problema de model i que el patim més a Lloret de
Mar. Les estadístiques reflecteixen que cada vegada hi ha més turistes, però
a ells els preocupen les contractacions; s’alegrarà el dia que les
contractacions pugin, que els hotels no tanquin durant els mesos d’hivern.
Aquí tant l’equip de govern com l’oposició tenen una responsabilitat, i és
treballar per la desestacionalització, que no es tracta del nombre de turistes
sinó que és un tema de pes. S’ha de tenir la sensació que hi ha més gent al
carrer, però també la certesa que els treballadors estan ben contractats, i
controlar l’externalització de serveis als hotels. Això és el que s’ha
d’aconseguir.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que està d’acord amb tot el
que s’ha dit. Però voldria saber que si el Sr. Orobitg hagués de mediar, per
quina banda es decantaria, si cap als treballadors o cap a la patronal.
A continuació, llegeix titulars de diversos diaris que versen sobre la bona
previsió d’ocupació turística. El Sr. Orobitg també ha reafirmat aquest
extrem. Però, en canvi, no entén altres notícies que parlen que la patronal
ha hagut d’aplicar una baixada salarial quan hi ha un context econòmic
positiu. No es pot abaixar el sou als treballadors si les dades són favorables.
Tot i tractar-se d’una moció supramunicipal, el seu grup votarà
favorablement. És un tema que afecta a un sector molt gran de la població
de Lloret de Mar, com és el turístic.
Seria interessant, ja que les dades de pernoctacions són tan bones a Lloret,
i com ha dit el Sr. Orobitg, que donat el cas podria fer de mediador, que
això també es veiés reflectit en els treballadors.
Però tot i que en els últims anys arriben aquestes bones notícies, ens
trobem que a final d’any la Mesa de Turisme informa que segons quin sector
hoteler els hi ha anat molt malament la temporada. La imatge que es dóna
és que tot va molt bé, però després a porta tancada alguns hotelers diuen
als grups municipals que els números no quadren.
Torna a insistir, que si la situació és tan bona s’ha de veure reflectit als
treballadors, a les persones que tiren endavant la feina. Per tant, el seu vot
serà favorable.
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Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que la postura de l’alcaldia
sempre ha estat d’apropament, de mediació, d’intentar arribar a acords de
la mena que siguin.
En relació al que ha parlat el Sr. Bernat de la desestacionalització, és un
tema molt important quan es parla del turisme esportiu, del cultural, fer
esdeveniments a l’inici i al final de la temporada per allargar-la. Els mesos
de novembre a febrer són molt fluixos, i fins ara a través de l’Imserso es
podien mantenir establiments oberts en aquesta època.
Ha parlat amb l’advocat que porta les negociacions del conveni, i sembla
que està a prop de tancar el conveni. Però el Sr. Rodríguez diu que hi ha
una reunió el dia 22 i que ja veuran com van les coses, que no està tan
clar.
Com en altres casos, l’Ajuntament ha intentat mediar en la mesura que ha
pogut. En aquest cas, es tracta d’un conveni a nivell de tot Catalunya, i a
nivell local o municipal poca cosa es pot fer.
Són conscients que un conflicte en plena temporada turística seria molt
greu per la imatge de Lloret. Per tant, cal fer un esforç important per arribar
a un acord com més aviat possible, ja que en cas contrari es crea una
angoixa a tots els nivells.
Segons la informació que li ha arribat per part de l’empresariat, la situació
es resoldrà en breu i espera que es resolgui com més aviat millor.
Novament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que s’alegra que aquesta
moció s’aprovi per unanimitat, ja que en cas de negociació es reforçaria el
paper de l’alcalde i del regidor de turisme en cas que hi hagin d’intercedir.
Entén que els sindicats han tingut una responsabilitat durant aquests 6
mesos de negociació, intentant arribar a acords, renunciant a coses, fent
propostes agosarades, i ara és el moment de donar-los recolzament als
treballadors, en aquest cas de l’hostaleria que és el sector afectat a Lloret,
que pràcticament és el 90% de l’economia de la població. Aquest sector és
el que més ha abaixat els salaris des de la crisi, gairebé un 10 o 12%; hi ha
hagut externalització de serveis i més càrrega de treball.
Però els nous inversors hotelers, mantenen la plantilla durant un any i al
següent els acomiaden pagant-los 20 dies per any treballat, i la llei ho
permet.
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg tot dient que ell també vol
desestacionalitzar, com el Sr. Bernat, com també voldria clients que
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gastessin el doble del que gasten, els treballadors de Lloret guanyessin el
doble del que guanyen, i els empresaris també.
Les variables que tenen a veure amb el rendiment de les activitats
empresarials vinculades al turisme va molt més enllà del que es pugui dir
en aquest plenari. De tot el que ha llegit el Sr. Fuertes que publiquen els
diaris, ell es fa responsable del fet que Lloret és la 3a destinació turística de
Catalunya (és una dada objectiva que surt de la recaptació de l’impost
d’estades en allotjaments turístics).
És conscient de quina és la realitat de Lloret, i és que s’està gestionant una
crisi, que la gent viatja menys, si ho fa amb menys dies, i estalviant en tot
el que puguin. És un greu problema contra el que s’ha de lluitar, i la gran
oferta hotelera comporta que hi hagi preus a la baixa, i competint amb
altres destinacions turístiques.
Ja li agradaria ser el responsable dels èxits i dels fracassos de Lloret, però
tot és més complex del que sembla. En la majoria dels casos estan
esmerçant esforços per redreçar la situació o per fer “pegats” temporals,
com la campanya de comunicació la qual, segons les dades de l’INE (de les
que el Sr. Fuertes no se’n refia gaire) ha comportat un increment del
mercat de proximitat d’un 60% fins a 31 de maig.
Això és una dada objectiva. I probablement potser no serà conseqüència
d’aquesta campanya de comunicació, però es continuarà treballant pel profit
de tothom.
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que el Sr. Orobitg encara no li ha
respòs a la pregunta que li ha fet, de si en el cas que hagués de fer de
mediador cap a quina banda es decantaria, si primaran els interessos d’uns
o dels altres. Ja que intentar mediar amb un tema del que ja té una idea
predefinida, seria bo saber-ho amb anel·lació.
Tots estan d’acord en desestacionalitzar. El Sr. Orobitg porta 3 anys com a
gerent de turisme, i al gerent d’una empresa se li exigeixen resultats; en
canvi, ells no n’han vist cap. Segons les previsions, a partir de demà a
dissabte entrarà més gent, però és que a l’alçada que estem ja toca.
Ells no han vist cap actuació realitzada des de turisme per canviar aquesta
situació, ni tampoc resultats. Veuen una continuïtat del que s’està fent en
aquest Ajuntament en els darrers 10-15 anys. La seva opinió personal és
que és responsabilitat del regidor de turisme portar Lloret a bon port, i en
aquests 3 anys no ho ha demostrat.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que de ben segur que des de Lloret
Turisme s’està fent un esforç, i aquesta última campanya ha estat important
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des de tots els punts de vista, i s’estan fent esforços per allargar els
esdeveniments que es fan a l’estiu.
Si li permet el Sr. Orobitg, vol respondre ell al Sr. Fuertes a la pregunta que
ha fet sobre el tema de fer de mediador. Quan es fa aquesta tasca no es pot
posar a favor de cap de les parts, sinó que s’intenta apropar postures. Però
no vol entrar en aquesta discussió.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Rodríguez, dient que novament parlarà
de xifres, ja que tot i essent de lletres li agrades els números.
L’any passat varen fer un document comparant dades de l’INE entre 20122013, i eren ben curioses. Els establiments hotelers oberts el 2013 varen
ser similars al 2012, i els viatgers varen ser superiors el 2013 que el 2012
(56.000 persones més). I les pernoctacions varen ser superiors el 2013 en
177.000 mes.
En canvi, el personal contractat el 2012 va ser superior que a l’any 2013, va
haver 158 contractacions menys al mes treballant a Lloret. I això no és
culpa de la crisi, sinó de l’avarícia empresarial per voler guanyar més diners
el 2013. Més càrrega de treball, menys treballadors, més benefici.
Enguany, fins al mes de maig, hi ha 29.000 pernoctacions més, però en
canvi menys contractacions de personal. Els empresaris volen obtenir més
beneficis amb menys personal però carregant-los de més feina.
És de justícia estar a favor dels treballadors, i ja anuncia que si cal sortir al
carrer ell sortirà. I als empresaris de Lloret se’ls ha de dir que contractin
més personal perquè és la seva responsabilitat.
Quan va començar la crisi es parlava que volien refondre el capitalisme, i ho
estan fent molt bé, estan refonent el neoliberalisme: menys treballadors,
pitjor pagats, més càrrega de treball, més benefici empresarial. I s’ha de dir
prou.
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Durant els últims mesos es ve negociant el conveni d’hostaleria de
Catalunya entre la patronal i els sindicats més representatius del
sector. Les posicions de partida d’ambdues representacions eren molt
diferents i distants. Aquestes diferències s’han anat llimant en les
diverses reunions mantingudes, però encara així existeixen
discrepàncies de fons difícils de solucionar.
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Lloret de Mar és un municipi eminentment dedicat al turisme: la
majoria de la població té una relació directa amb el sector serveis. El
no tenir un acord marc en hostaleria va en perjudici dels interessos
del conjunt de la ciutadania de Lloret de Mar: treballadors i
empresaris.
Tenir unes relacions laborals estables, a través d’un conveni, dóna
una seguretat en el moment de planificar les futures temporades
turístiques i també s’obté una seguretat en el moment en què puguin
sorgir possibles diferències en la interpretació del conveni.
En el dia d’avui, la forma del conveni d’hostaleria entre els sindicats i
la patronal es troba en un punt mort que es pot traduir en conflictes
sostinguts en el temps. Aquests possibles conflictes poden afectar
molt negativament l’economia de la nostra ciutat, més quan es poden
produir en ple temporada turística. Per descomptat que cap part no
desitja arribar a aquest extrem i menys els actors polítics que estem
representants en aquest Ajuntament.
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:
1r.- Demanar als representants dels empresaris i dels treballadors
que exhaureixin totes les vies de diàleg a fi d’arribar a un acord.
2n.- en el cas que les negociacions s’estanquin i existeixi la
possibilitat d’un conflicte laboral, que l’alcalde i el regidor de turisme
d’aquest ajuntament intercedeixin entre les parts afectades amb
l’objectiu que s’apropin postures i es pugui arribar a un acord.
3r.-Transmetre el contingut d’aquesta moció a la
d’Hostaleria de CC.OO. i d’UGT, i al Gremi d’Hostaleria.

Federació

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
mena:
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Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de maig: núm. 1135 de data 02/05/14 fins al núm. 1438 de
data 30/05/14.
Mes de juny: núm. 1439 de data 02/06/14 fins al núm. 1735 de
data 30/06/14.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de maig: núm. 334 de data 06/05/14 fins al núm. 402 de
data 30/05/14.
Mes de juny: núm. 403 de data 03/06/14 fins al núm. 462 de data
30/06/14.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“Des de fa diversos anys el GR 92-11 al seu pas per la finca de Can
Juncadella està tancat.
L'Ajuntament de Lloret de Mar i la propietat de la finca van firmar un
conveni per desviar el GR i apropar-lo a la costa. A dia d'avui encara
no s'ha obert el GR modificat.
En els últims mesos hem escoltat declaracions de l'alcalde en el sentit
que s'anava a exigir a la propietat l'inici urgent de les obres i que si
no ho feia des de l'Ajuntament s'emprendrien les accions oportunes
per obligar a fer-ho.
Quines accions ha emprès l'Ajuntament per obligar a la propietat de
la finca de Can Juncadella a iniciar les obres?
Pot l'Ajuntament posar data a l'obertura del GR al seu pas per Can
Juncadella?”
Contesta el Sr. Jordi Martínez que respecte al camí de Can Juncadella hi
havia un conveni entre aquest Ajuntament i la propietat; s’havia fet un
projecte de camí de ronda, que havia estat informat desfavorablement pel
Servei de Costes de la Generalitat i de l’Estat. Posteriorment, l’equip de
govern es va reunir amb la propietat i amb la direcció general, a fi de
pressionar perquè la propietat tornés a presentar el projecte. Ara aquest
s’ha d’informar pels tècnics municipals i es farà arribar Costes de la
Generalitat i de l’Estat per a la seva aprovació. I aquí vol demanar al PPC
que intercedeixin perquè ho aprovin com més ràpid possible, ja que
desitjaria que estigués acabat abans de finalitzar aquesta legislatura, i que
Lloret pugui gaudir d’aquest GR-92.
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Intervé el Sr. Alcalde dient que fa unes setmanes va tenir una reunió amb el
director general d’Urbanisme, el subdirector de Costes i la propietat, a fi
que entressin aquest projecte abans del dia 30 (ja ho han fet); des de la
Generalitat s’han compromès a fer als tràmits amb 2-3 mesos com a molt; i
la voluntat seria que es comencessin les obres entre octubre i novembre.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“El mes de maig de 2012 aquest Grup Municipal va comunicar al
regidor d'urbanisme certes irregularitats en la reforma de l'antic hotel
IFA, concretament fer volar el forjat de la planta àtic al límit de la
façana, no respectant els 3 metres que marquen els diferents plans
urbanístics.
Han passat més de dos anys d'aquesta comunicació i de realitzar
preguntes en el ple i les irregularitats denunciades continuen sense
solucionar-se.
Podria dir-nos el regidor-delegat d'urbanisme en quin temps es
repararan/solucionaran les irregularitats que afecten aquesta
construcció?.”
Contesta el Sr. Jordi Martínez que en data 07/10/2013 la Junta de Govern
va aprovar la llicència d’enderroc de la planta àtic que no s’ajustava al pla
especial. Quan es va donar la llicència disposaven de 1 mes per iniciar les
obres i 9 mesos per acabar-les. Com que al cap d’un mes no es varen
iniciar, es va obrir el corresponent expedient disciplinari amb una multa
coercitiva, i els 9 mesos (que finalitzen el 16 de juliol) encara no hauran
acabat les obres. Ja que per normativa urbanística no es poden fer obres en
aquesta època, a partir del mes de setembre (si no han iniciat les obres)
s’aniran imposant multes coercitives fins que no enderroquin la planta àtic,
que no figurava al pla especial.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“En el ple del mes de febrer de 2014 d'aquest Ajuntament es va
aprovar una moció presentada pel nostre Grup Municipal en la que es
demanava que des de l'Ajuntament s'emprenguessin accions contra
els propietaris dels habitatges permanentment desocupats.
El 12 de maig d'aquest any nostre Grup Municipal va registrar una
pregunta (presentada per registre) en la qual demanàvem de saber
en quin estat es troben els tràmits per sancionar els propietaris dels
immobles permanentment desocupats. Aquesta pregunta en el dia
d'avui encara no s'ha respost.
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Quines accions ha realitzat la regidoria corresponent per iniciar els
tràmits per sancionar aquells propietaris d'habitatges permanentment
desocupats?”
Contesta la Sra. Saracibar que com que a la província de Girona varen
haver diversos ajuntaments que varen aprovar aquesta moció, i donada la
complexitat del tema, la Diputació de Girona va fer una formació
anomenada “Activació municipal del patrimoni en desús”, a la qual varen
assistir dos tècnics del servei d’habitatge de Lloret. Allà varen explicar dos
models de ciutats que ja ho estan portant a terme, que són Girona i
Terrassa.
Lloret les prendrà com a model per començar el procediment. Cal tenir en
compte que Girona té una oficina d’habitatge on hi treballen 6 persones,
que Lloret no té. S’han reunit varies vegades per tractar el tema, i creuen
que el departament que pot tirar-lo endavant és Territori ja que té accés
directe al cadastre, i juntament amb el departament de Rendes que té accés
directe a l’IBI, fer un creuament de dades per intentar treure un llistat de
tots els pisos de Lloret que ara mateix són propietat dels bancs.
Un cop s’obtingui aquest llistat, s’haurà de fer un altre creuament de dades
(entre padró d’habitats i servei d’aigües) per saber quins d’aquests pisos
porten 2 anys o més buits. I en base a aquest últim llistat es requerirà als
bancs perquè en aquests pisos els facin de lloguer social o els cedeixin a
l’Ajuntament per poder-los gestionar.
Els resultats seran a llarg termini, ja que hi participen departaments que ja
realitzen unes tasques determinades, i ho aniran fent a mesura que puguin.
Abans no s’arribi a iniciar l’expedient sancionador a través de Serveis
Jurídics, es faran requeriments als bancs per intentar aconseguir alguns
d’aquests pisos. De fet, quan es desnonen els pisos alguns bancs ja els
ofereixen als antics propietaris lloguer social.
Pregunta presentada pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“En el ple del mes de desembre de 2013 d'aquest Ajuntament es va
aprovar una moció presentada pel nostre Grup Municipal en la qual es
demanava la creació i posada en marxa d'una comissió de treball
sobre el transport urbà i mobilitat entre els ajuntaments de Lloret i
Blanes, a fi d'estudiar la possibilitat de mancomunar el transport urbà
de les esmentades localitats.
S'ha constituït aquesta comissió?
Si s'ha constituït la comissió, quantes vegades s'ha reunit i quins
assumptes ha abordat?.”

36

Contesta el Sr. Riera que han parlat amb l’Ajuntament de Blanes i sembla
que hi ha dues dificultats: d’una banda, el fet de mancomunar serveis entre
municipis cal l’autorització de la Generalitat de Catalunya. El projecte
previst per la Generalitat és crear una gran àrea de transport a partir de
Girona estenent-se cap a tota la província.
Per altra banda, el concessionari de transport públic de Lloret és la mateixa
empresa que ho fa a Blanes. A Lloret el contracte acaba a finals de 2015.
Han acordat de trobar-se passat l’estiu per treballar en el nou concurs que
cal fer a Lloret, el qual a Blanes l’han prorrogat perquè coincideixin els
venciments de les dues concessions i tramitar-les conjuntament. Però per
fer això és precís el vistiplau de la Generalitat de Catalunya.
Pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal
MILLOR:
“Recentment l’Ajuntament rebrà (o ha rebut) 788.588 euros per la
compravenda, mitjançant subhasta pública, de diverses parcel.les de
titularitat municipal ubicades a la urb. Normax, la Creu de Lloret i al
sector del Monterrey.
Es per això que,
DEMANEM:
Que aquests diners vagin en part: o bé per a l’adequació
d’instal.lacions municipals ja existents (com són els baixos de l’edifici
dels pisos de protecció oficial a Fenals), per a la ubicació de les
oficines d’urbanisme; o bé en la seva totalitat per a la creació d’unes
noves oficines de titularitat municipal per ubicar-hi aquest servei
d’urbanisme i a on també es podria ubicar el nou arxiu municipal,
donat l’estat limitat de l’actual (podem aportar indrets).
Cal recordar que el lloguer d’aquestes oficines actuals suposen un
cost anual d’uns 90.000 euros que, multiplicat per els quasi 10 anys
que aviat farà, suposa ja un cost en lloguer d’aquestes oficines de
quasi 900.000 euros, quan coneixedors de la necessitat –no
provisional- de disposar d’un indret per aquestes oficines i amb la
capacitat econòmica de l’Ajuntament, amb una mica de visió de futur
i de rentabilitzar els nostres recursos, ens estalviaríem molts diners.”
Contesta el Sr. Frigola puntualitzant que el Sr. Fuertes parla del lloguer de
les oficines d’urbanisme de 90.000 €, quan en realitat són 63.000 €, 1/3
part menys.
Continua dient que aquests ingressos quedaran reflectits en la propera
modificació de crèdit, que requerirà el vot de la majoria. No obstant, tindran
en compte el seu prec en aquest sentit.
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR:
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“Que si no anem errats, aquesta serà la segona temporada on no
disposem de la “pneumàtica Zodiac” o cap tipus d’embarcació de
control i suport per a les nostres platges. Que donada la gran
distància de costa i platja que pertany al terme municipal de Lloret i
essent la nostra activitat costanera un dels principals atractius dels
nostres visitants, creiem que és necessari tornar a posar en
funcionament aquest servei.
Per tot això,
DEMANEM:
Que es procedeixi en el menor temps possible, a l’adquisició d’una
embarcació o a la reparació de la ja existent, per oferir aquest servei
tant important i que pot ajudar a mantenir un bon servei de
prevenció, salvament, control i seguretat a les nostres platges i zona
de bany.
El cost d’aquest servei també pot ser cobert per part de la venda de
finques esmentades en el prec anterior per accelerar la seva
implantació.”
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que saben que l’embarcació és
important per Lloret, però per diferents motius no en tenen. L’embarcació
actual és vella i cal reparar-la. En no està previst en els pressupostos
municipals, s’estan buscant subvencions d’organismes supramunicipals per
poder disposar d’aquesta embarcació com més aviat possible. En cas que no
es concedeixi aquesta subvenció, es posarà en els pressupostos del proper
exercici.
No obstant això, vol remarcar dues coses: hi ha embarcacions disponibles
per esdeveniments a Lloret, amb els actuals concessionaris de platges; i
que diàriament hi ha una moto aquàtica que els permet arribar a qualsevol
lloc de la costa de Lloret amb certa rapidesa, potser fins i tot més que no
pas una pneumàtica.
Per tant, els serveis estan coberts i no estan desatesos; evidentment que
poden ser millorables. En cas que no es pugui arreglar l’embarcació amb
una subvenció es posarà els diners suficients als propers pressupostos per
poder-ne comprar una.
També diu que cal documentar els temes. Els diners de la venda de finques
no es poden destinar a coses que no siguin patrimoni municipal del sòl
(solars o equipaments municipals), per tant, no pot ser una barca. Però
torna a repetir, que els serveis mínims queden coberts
Pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal
MILLOR:
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“Que som coneixedors que encara està pendent els cobraments per
part de la mercantil Solmar, arrel dels famosos convenis signats amb
aquest equip de govern de CIU.
Que estem parlant de més de 8 milions d’euros dels quals només
varem cobrar dos a canvi de poder gaudir l’empresa de la construcció
de l’edifici de l’antic hotel Windsor. Ara l’empresa no fa front a la
resta de pagaments per liquidar els 6 milions restants, deixant-nos a
més un gran nyap a l’entrada de la nostra població.
Que la mala i partidista gestió de l’anterior govern de CIU i l’actual de
CIU-ERC ens està comportant a deixar obres inacabades per tota la
població com és aquesta, o l’antic hotel Blanca Aurora, o un paviment
“provisional” a l’avinguda Just Marlès, sense comptar el mal estat de
paviments que tenen pocs anys com l’avinguda Amèrica o la plaça de
la Magnòlia.
És per això que,
DEMANEM:
Quines actuacions s’estan duent a terme pel cobrament dels diners
pendents amb Solmar; per reactivar les obres aturades o vetllar per
la seguretat de les mateixes que estan en estat precari; per reparar
en garantia les obres noves ja malmeses; i per donar compliment a
les seves promeses com el paviment provisional de Just Marlès o la
reforma del carrer interior del Passeig Verdaguer.”
Contesta el Sr. Frigola que en no haver fet front al primer pagament de
2.100.000 €, entenen que poden exigir que la totalitat del deute, de
6.300.000 €, segueixi el seu procediment en Recaptació Executiva, que
segurament acabarà en subhasta. Aquest expedient ja s’està tramitant i
s’han fet una sèrie de passos en aquest sentit.
Quant a les obres aturades, n’hi ha que no depenen d’Ajuntament, alguna
d’elles depèn que es nomeni administrador judicial. El Sr. Fuentes és molt
catastrofista, sembla que el responsable de les obres aturades sigui l’equip
de govern, i cal que s’ho tregui del cap, ja que la bombolla immobiliària ha
afectat a totes les poblacions, no només a Lloret.
Pel que fa a les garanties per reparar obres que presentin alguna
deficiència, hi està treballant els serveis tècnics, exigint a les empreses
constructores que ho reparin.

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