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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 10/2014 
Dia: 22 de desembre de 2014 
Sessió: extraordinària 
Horari: de 18:00 a 19:50  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Romà Codina Maseras, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Ester Olivé Güell 
Jordi Martinez Puig 
Idoia de Saracibar Garriga 
Josep Valls Mendez 
Ignasi Riera Garriga 
Arseni Frigola Bosch 
Marc Fuertes Garcia 
Alejandro Romerales Salvador 
Juan Diez Mateo 
Victoria Antonia Freijedo Parra 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Susana Yerro Heras 

Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
David Reixach i Saura, secretari  accidental 
 
 
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST 
GENERAL PER A L'EXERCICI 2015 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. 
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que 
es tracta de debatre i, en el seu cas, aprovar la proposta de pressupost 
general per l’exercici 2015. 
 
Pel que fa al pressupost de l’Ajuntament queda xifrat en 62.128.215,65 
euros, el de l’OO.AA. Serveis de Comunicació és de 317.759,00 euros i 
l’estat de previsió de Lloret Futur S.A. és de 1.496.000.00 euros, cosa que 
fa un pressupost consolidat de 62.317.935,65 euros. Comportant una 
disminució del 0,39 % respecte l’exercici de 2014. 
 
Pel que respecta a la despesa corrent, cal destacar l’increment del 1,43 % 
del capítol 1 motivat per la recuperació d’una part de la paga extra dels 
funcionaris del desembre del 2012. En quan al capítol 2, es preveu una 
disminució del 1,03 % atribuïble a les millores en estalvi energètic i millores 
en contractes de serveis. 
 
Del total del pressupost, es destina la quantitat de 7.104.586,65 euros a 
inversió, amb fons provinents del estalvi per un valor de 413.821 euros (un 
18,39 % superior al exercici anterior), amb fons provinents de subvencions 
per un valor de 3.245.764,65 euros i la resta, 3.515.000,00 euros, és 
finançant mitjançant el crèdit. 
 
La ràtio d’endeutament a l’inici de l’exercici es situa en un 58,95 % i al final 
en un 55,55 % disminuint l’endeutament al final de l’exercici en 
1.640.508,40 euros, seguint la tònica dels darrers exercicis. La carrega 
financera es situa en un 11,22 %. 
 
Les inversions més destacables són: 2.822.679,00 euros per continuar 
pagant la planta de triatge, que es finança al 100 % via subvenció de la 
Generalitat de Catalunya; 1.390.011,20 euros per acabar de finançar la 
nova caserna de la policia local; 523.086,65 euros per reparació i millores 
de la via publica; 165.000,00 euros per asfaltar l’aparcament de Can 
Saragossa; i així fins a 51 inversions per diferents imports. També es 
proposa:  
 
Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l’exercici del 
2015; aprovar que les assignacions als càrrecs electes pel 2015 no 
experimentin cap increment respecte a les del 2011 i que els càrrecs amb 
dedicació exclusiva o parcial tampoc experimentaran cap increment de les 
retribucions. L’aplicació a partir del 30 de juny de 2015 de diferent 
normativa legal respecta a les retribucions dels càrrecs electes comportarà 
la regularització corresponent en funció del criteris legalment establerts.  
 
Aprovar que, durant el 2015, les aportacions per a compensar les despeses 
dels grups municipals, 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 2015.   
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Aprovar, d’acord amb el projecte de Llei del Pressupostos Generals de 
l'Estat, que les retribucions de personal de l'Ajuntament per a l’exercici 
2015, compleixin determinada normativa especifica, en concret els apartats 
a, b i c de la proposta. 
 
Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal laboral, fix, 
temporal i eventual per a l'any 2015 
 
Aprovar una dotació de 367.391,00 € pel complement de productivitat i 
d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. 
 
Aprovar que el Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a 
l’exercici del 2015 compleix els criteris d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera, que obliguen a les Entitats Locals a tancar l’exercici 
de 2015 amb dèficit zero, el límit d’endeutament sobre ingressos corrents 
no ha de superar 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 
1,3% per l’any 2015. 
 
I, per últim, aprovar l’exposició al públic per un període de 15 dies el 
Pressupost General. 
 
Intervé el Sr. Cortés, dient que és un pressupost continuista, en la seva 
ineficiència d’incrementar recaptacions i no revertir-ho en millor servei al 
ciutadà, malgrat disposar de 20 milions més de recaptació d’impostos, que 
equival a un 6’7% acumulat en dos anys, un 5% més de taxa 
d’escombraries i un 14% de multes de trànsit. Sembla ser que no és gaire 
pedagògic el sistema actual, ja que es preveu encara cobrar més multes. 
 
Tot i aquest increment de recaptació, no veuen que reverteixi en donar 
millors serveis. 
 
Observa que de la participació d’impostos de l’Estat que rebem per 
l’increment de padró, que en 2 anys són 1.200.000 € més d’increment de la 
PIE, això tampoc es reverteix en les famílies ni a benestar social, en la 
mateixa proporció. 
 
Cal observar que de les despeses de funcionament, al final portem 
acumulats en 2 anys 5 milions d’euros més, un 19% més de despesa de 
funcionament. I tot i tenir més despeses en l’Ajuntament, no és visible ni 
palpable per la veu de molts ciutadans, que tenen la percepció que no hi ha 
millor servei a la ciutadania i a la via pública. 
 
Amb el nou sistema de classificació comptable, és d’agrair i és entenedor 
veure que hi ha partides que s’acumulen per seccions, aproximat a una 
comptabilitat de costos, és eleccionador veure que hi ha seccions –com 
Benestar i Família- que amb aquest nou sistema d’agrupació si sumem les 
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partides de funcionament resulta un total de 1.970.000 €, i  de les partides 
que es destinen als ciutadans només és el 45% d’aquests recursos. 
 
Per tant, si s’hagués d’analitzar una ONG per comprovar el seu bon 
funcionament alhora d’una possible subvenció, que consumís el 55% dels 
recursos per ells per només fer arribar el 45% als seus beneficiaris, podríem 
dir que és ineficient. 
 
Per tot això, cal fer una lectura molt assenyada d’aquesta comptabilitat per 
seccions, que sense imputar els costos indirectes generals, observem que 
es consumeix massa en proporció al benefici o profit que en treu la 
ciutadania, amb una secció tan clara com pot ser Benestar i Família. 
 
En relació al Casal dels Jubilats, observa despeses directes de funcionament 
del servei, però no veu cap partida directa assistencial per a la gent gran. 
 
Intervé el Sr. Barbero dient que són molts els punts i partides que aquí 
podríem tractar, ja que es tracta de l'aprovació dels pressupostos generals 
d’una ciutat com Lloret per a l'any 2015. 
 
Seran uns pressupostos que hauran de ser gestionats per l'actual equip de 
govern i pel nou que surti de les pròximes eleccions del mes de maig. És 
per aquest motiu que ens sentim més responsables que mai davant de cada 
un dels punts i partides que s'hi tracten. 
 
Des del primer moment que se'ns va informar que el projecte estava 
elaborat, ens varem posar en contacte amb l'equip de govern, al qual volem 
agrair la seva total disposició a col·laborar en diferents acords i a participar 
en l'elaboració definitiva dels mateixos. Així agrair també la seva bona 
predisposició al PSC i a ICV-EUIA per les seves aportacions. 
 
Com ha dit el Sr. Frigola, es tracta d’uns pressupostos amb uns ingressos 
d’uns 62 milions d’euros, i amb unes despeses que quadren amb aquesta 
quantitat. 
 
Dins de totes aquestes xifres hem intentat incloure diferents i diverses 
partides, algunes compartides amb aportacions d'altres formacions i altres 
d'iniciativa i projecte propis. 
 
Volem destacar dues partides molt importants i de molta necessitat per a la 
nostra població: Una partida que ja existia anteriorment en els pressupostos 
de 2014, amb una dotació de 4.500 euros, que ha passat a ser per al 2015 
de 10.000 euros, més del doble que l'any anterior. 
 
La finalitat d'aquesta partida és el destinar ajuts a la restauració i 
rehabilitació de façanes i que obligarà a actualitzar l'apartat de subvencions, 
ja sigui via ordenança o sigui via reglament, de conformitat amb els criteris 
urbanístics del PECA (Pla Especial del Casc Antic). 
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Tots podem comprovar al passejar pels nostres carrers, l'estat de 
deteriorament de les façanes, que moltes vegades per manca d'ajuts públics 
i subvencions ha fet que els seus propietaris no hagin tingut la voluntat 
d'enfrontar-se a despeses, que aguditzats pels efectes de la crisi, suposaven 
un gran desemborsament de diners. 
 
Vivim en una població on un dels nostres principals ingressos deriven del 
turisme i com a tal és imprescindible que mostrem una bona imatge a 
aquells que ens visiten, és un aparador més de tots els atractius que tenim 
a Lloret i una part del nostre valorat i apreciat patrimoni. Afegir també una 
part no només visual, sinó també de seguretat. 
 
En els últims anys hem pogut veure com nombroses finques amb el pas del 
temps s'han anat deteriorant i degradant fins al punt de representar un 
greu perill per als vianants. 
 
Al costat d'aquesta partida hem volgut fer èmfasi en la importància que es 
publiciti i es promocioni per part de l'ajuntament, amb la finalitat de fer 
arribar aquesta ajuda a totes les persones i comunitats de veïns que la 
necessitin. És imprescindible que això es faci, ja que de no ser així no 
tindria cap sentit destinar diners a aquests efectes. Per això, aprofito ja avui 
des d'aquí a que tots els informats de la mateixa i aquí presents publicitin 
entre els seus veïns i coneguts l'existència d'aquesta subvenció, que segur 
serà ben rebuda per a moltes persones. 
 
La segona proposta, es tracta d’una de les partides negociades més 
importants pel que fa a la inversió per al 2015 i que ens agradaria exposar 
amb detall, donada la importància que té per a tots els veïns de Lloret i 
especialment per als barris més propers al centre. És una partida de nova 
creació i suposarà un gran pas de qualitat i servei tant per als residents com 
per als visitants. La dotació de la mateixa està valorada en la gens 
menyspreable quantitat de 165.000 euros.  
 
Tots coneixem els problemes ocasionats per als veïns i usuaris de 
l'estacionament situat al parc de Can Xardó, perquè la gent es situï, és el 
pàrquing situat entre el CAP i Can Saragossa. 
 
Aquest pàrquing, durant el temps transcorregut des de la seva construcció,  
ha presentat nombrosos forats i xaragalls en el seu paviment, produïts pel 
trànsit dels vehicles i la caiguda d'aigües procedents de la part alta del parc,  
que a més d'erosionar el sòl arrossegaven els residus sorrencs als carrers 
que desemboquen a l'antiga carretera de Vidreres. No només això; el fet 
que el paviment actual sigui de terra porta originant molts problemes de 
pols a tots els veïns del seu voltant, impedint que a l'estiu amb la calor 
poguessin obrir les seves finestres i balcons. 
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Les obres que es realitzaran consisteixen bàsicament en l'excavació de 
terres i la formació d'un nou paviment i asfaltat de la zona d'estacionament 
on a més de delimitar correctament totes les places, es reforçarà la 
il·luminació i es milloraran les zones verdes ja existents. 
 
Juntament amb els serveis tècnics de l'ajuntament, es van debatre diverses 
possibilitats pel que fa al tipus de paviment a col·locar, descartant una 
pavimentació de formigó i recomanant un tipus d'asfalt rugós de color 
grisenc amb fons fosc i que rebaixa l'impacte ambiental i visual de la zona a 
cobrir. 
 
Estem convençuts que aquesta obra serà del gust de tots els nostres veïns, 
que durant molts anys han patit les molèsties de l'actual construcció i que a 
partir d'ara podran gaudir d'una millor qualitat de vida i d'una imatge del 
seu entorn més moderna, eficient i més d'acord amb el que el nostre poble 
es mereix. 
 
No volem acabar la nostra exposició sobre els pressupostos, sense abans 
destacar la bona acollida de les nostres propostes per part de l'equip de 
govern i la resta de formacions que també han participat en l'elaboració 
dels mateixos. Agrair també a l'interventor, als tècnics i a tots els 
funcionaris d'aquest ajuntament que han treballat perquè aquests 
pressupostos que avui s'exposen per a la seva aprovació, ajudin al nostre 
poble a avançar cap a un futur mes prometedor. 
 
No cal dir que el nostre vot serà positiu per part de tots els cinc regidors. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg donant la raó al Sr. Cortés quan 
s’ha referit que són uns pressupostos continuistes, ja que continuen en la 
línia que s’ha seguit fins ara, són realistes. Durant aquests 4 anys s’ha 
escoltat que es feien previsions d’ingressos que no s’ajustaven a la realitat, 
que el paper ho aguantava tot.  
 
En l’exercici 2013, que és el darrer pressupost liquidat, va haver un 
superàvit de 315.000 € que ha permès amortitzar el crèdit del pavelló 
Pompeu Fabra.  
 
Certament, continuem en la mateixa línia d’uns pressupostos realistes i 
socials. El Sr. Cortés ha criticat les partides de Benestar i Família i ho troba 
injust, ja que els pressupostos de Lloret són els que estan més ben dotats 
de la zona de Girona. 
 
Són pressupostos pactats en diverses formacions polítiques, i les 
aportacions s’han fet sobre aportacions a les famílies, beques menjador i de 
llibres, etc. Si s’hagués proposat alguna esmena segurament s’hagués 
incorporat al pressupost, a l’igual que s’ha fet amb els No Adscrits, amb 
PSC, amb Iniciativa, o amb les aportacions que hagin sortir de les diferents 
discussions. 
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Vol fer una valoració del conjunt de la legislatura. L’any 2011 ERC es va 
trobar amb uns pressupostos fets, que comportaven un endeutament del 
115%. A dia d’avui, s’han presentat uns pressupostos amb el 55% 
d’endeutament, s’ha baixat 60 punts. Considera que s’ha treballat molt. 
 
Han estat capaços d’aconseguir aquest endeutament, d’incrementar la 
despesa corrent amb les propostes socials, mantenint i en alguns casos  
incrementant les aportacions pel foment de l’ocupació (a proposta 
d’Iniciativa hi ha una nova partida en aquest pressupost), amb diverses 
mesures adoptades durant aquests 4 anys. 
 
En els pressupostos es parla que Lloret Futur ha rebut una aportació de 
l’Ajuntament de 1.350.000 €, però aquest no és el pressupost global, sinó 
una aportació directa que es fa, una injecció econòmica. Vol recordar que hi 
ha una partida addicional de 161.000 € en personal que es retribueix 
directament des de l’Ajuntament; es tracta de personal de l’Ajuntament que 
es va incorporar a Lloret Futur però sense formar part de la seva plantilla. 
 
Enguany s’aprova una nova partida d’inversió de 50.000 € per respondre al 
pla operatiu en el que estan treballant conjuntament amb la Generalitat de 
Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme. Considera important dotar de 
recursos aquest compromís a tres bandes per mirar de tirar endavant 
Lloret. 
 
Vol fer referència als pagaments que ha d’efectuar l’Ajuntament de Lloret de 
Mar aquest any: 5.800.000 € en crèdits, tant amortització com interessos. I 
d’aquesta quantitat, 5.187.000 € correspon al deute fins a l’any 2011, i 
770.000 € són dels crèdits de l’equip de govern actual. El proper equip de 
govern es trobarà el deute més sanejat, ja que ells durant els primers 2 
anys no han pogut fer inversió. 
 
Tot i això, s’han portat a terme actuacions importants, sobretot en matèria 
social, via pública, eficiència energètica, etc. S’ha reduït el capítol II, però 
s’ha hagut d’incrementar el capítol I (s’abona una part de la paga extra del 
2012). I també destaca les obres que s’estan realitzant a la Plaça 
d’Espanya, Rambla Barnés i Passeig Verdaguer, amb la subvenció de la 
Generalitat. 
 
Aquests pressupostos són els darrers d’aquesta legislatura, i el suport dels 
grups cada vegada és superior. L’any 2012 varen tenir el suport de PSC, el 
2013 de PSC i ICV-EUIA, el 2014 també PSC i ICV-EUIA, i enguany hi 
sumem a 5 regidors No Adscrits, que han donat el pas d’entrar a negociar. 
Seria bo disposar del consens de tothom, però veu que no serà possible. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Rodriguez, i en primer lloc diu que en aquest Ple es 
discutirà i l’aprovarà el destí dels diners que s’obtinguin per les ordenances 
fiscals aprovades en el Ple d’octubre. 
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Ells fan la seva tasca basant-se en la participació, han parlat amb 
associacions de veïns i sectorials, però també han recollir les propostes dels 
veïns dels diferents barris; i aquestes són les que presenten en els 
pressupostos. La democràcia no és anar a votar cada 4 anys, sinó és estar 
als barris any rere any, i d’aquesta participació en surten les propostes. 
 
L’aprovació d’aquests pressupostos va lligada a l’aprovació d’una 
modificació de crèdit que es tractarà en el proper Ple. 
 
Està satisfet perquè quan el seu grup fa propostes als pressupostos la gran 
majoria són acceptades. Hi ha un bon tarannà i per això hi ha una bona 
entesa amb el regidor d’hisenda. Passarà a detallar propostes que han fet a 
aquest pressupost. 
 
S’han creat unes subvencions a empreses per crear nous llocs de treball, la 
qual cosa troba molt interessat. Però aquestes empreses hauran de complir 
una sèrie de condicions per poder accedir-hi. 
 
Pel que fa a Benestar i Família, es crea una partida d’ajut a les famílies per 
pagar el lloguer o hipoteca, però que no són usuaris d’aquest servei 
(disposen de feina però no arriben a final de mes). S’ha augmentat la 
partida d’ajut a famílies en 10.000 €, concretament per compra d’aliments 
al Mercat Municipal, ja que la quantitat destinada cada 15 dies era 
insuficient. 
 
S’ha doblat la quantitat destinada a beques per universitaris, amb els 
mateixos criteris com fins ara però augmentant el criteri econòmic, i 
s’amplia per a tot el cicle universitari. 
 
També se’ls ha acceptat la remodelació de la masia de Can Buc i el parc 
temàtic. El proper equip de govern hauria de tenir la sensibilitat i bon criteri 
de tirar endavant aquest projecte, en el que hi estan implicats els veïns, i 
que seria una dinamització d’un barri o sector que en aquests moments està 
una mica degradada. 
 
Es faran campanyes de sensibilització en les escoles, ja que Lloret està ple 
d’excrements d’animals de companyia, per educar als infants per al futur. 
Aquesta campanya estarà orientada al civisme. 
 
Han demanat també l’augment de la partida de beques menjador. I per 
últim l’adequació d’un local de titularitat municipal per als serveis 
d’urbanisme i estalviar-nos pagar lloguer d’un local privat. Es tracta d’una 
partida plurianual per rehabilitació del local, força elevada. Cita també 
l’adequació del pas adaptat del parc de Can Ballell, l’arranjament d’una 
vorera en el mateix barri, i en turisme proposen l’adequació de les rutes 
BTT que consideren que no estan prou cuidades, ja que també és un gran 
atractiu de Lloret per als nostres visitants. 



 

 

9 

 
En el barri del Molí el soterrament dels contenidors de la Plaça de les 
Regions i arranjament del paviment de la mateixa plaça; reparació del 
Passatge Pompeu Fabra; es proposa també –a petició dels veïns- la 
remodelació de l’Avinguda de Vidreres, però primer es posaran en contacte 
amb comunitats de propietaris perquè cedeixin a l’Ajuntament les seves 
voreres i així fer un projecte global de remodelació de l’avinguda. 
 
Hi ha propostes que no suposen cost econòmic, com unes parcel.les de 
l’Ajuntament en la Urb. Roca Grossa urbanitzables, i el seu grup ha 
demanar –i se’ls ha concedit- desqualificar-les com a urbanitzables i 
qualificar-les com a zona verda, per crear un gran pulmó entre Roca Grossa 
i Can Ballell. També s’ha demanat arranjar l’aparcament del Mercat 
Municipal, llums, pintura, etc. 
 
Aquestes són les propostes resultants de les converses mantingudes amb 
els veïns dels diferents barris. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que farà una explicació per la 
gent que els escolta. Un any més els presenten uns pressupostos, en els 
que troben a faltar les partides vinculades. Això significa que dels diferents 
blocs en que es distribueix el pressupost, i sense autorització de ningú i sota 
el criteri del Sr. Alcalde o de l’equip de govern, es poden canviar; o sigui, 
que hi ha quantitats de 5.000, 10.000 o 20.000 € que avui s’aproven per 
una finalitat i quan es liquida el pressupost resulta que s’han destinat a una 
altra cosa. Per tant, no entrarà a parlar d’aquestes partides. 
 
Estan davant d’uns pressupostos de 62 milions d’euros, en els que un any 
més alguns regidors i grups de l’oposició els aproven negociant aportacions 
de 200.000 €. Però els vol recordar que la seva responsabilitat és aprovar-
los no per aquests 200.000 €, sinó pels 62 milions que, com ha dit altres 
vegades, és igual si surten per la porta del darrera de l’Ajuntament amb 
bosses d’escombraries. 
 
Consideren que hi ha irresponsabilitats en diferents temes, que intentarà 
explicar. El Ple del passat 27 d’octubre es varen aprovar les ordenances 
sobre les taxes municipals, les quals apujaven el rebut de l’aigua un 6%. 
Tothom varem escoltar com el Sr. Orobitg com deia que: “tot i apujar el 
cost de l’aigua, no s’aconseguia cobrir el cost del servei...”. Doncs les 
falsedats tenen les cames molt curtes, ja que no és gens difícil comprovar 
en aquests pressupostos que aquest Ajuntament ingressa, amb el rebut de 
l’aigua i la puja del 6%, 6.140.000 € mentre que el cost del servei (gestió, 
cànon, conservació, neteja, llum) suposa 5.307.000 €, és a dir, que tenim 
un benefici de 833.000 €. 
 
Diu al Sr. Orobitg que en aquella ocasió no va dir la veritat, ja que amb 
833.000 € de benefici es pot cobrir sobradament el cost del servei. Aquests 
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diners deuen anar per cobrir la mala gestió feta per l’equip de govern 
durant aquests darrers anys. 
 
Ja fa temps que demana que se’ls informi, a ells i a la ciutadania, del 
resultat de l’explotació de la piscina. És important que els lloretencs i els 
usuaris de la piscina sàpiguen si aquesta concessió és viable o no; i en cas 
que no ho sigui, quin cost suposa per l’Ajuntament. De moment, l’opacitat 
sobre aquesta qüestió és absoluta, però els pressupostos ens donen motius  
per ser optimistes. 
 
Observen que al pressupost d’ingressos incorporen 19.700 € del cànon de la 
piscina que ens pagaran, però tret del cànon i d’una partida d’assegurances, 
no s’hi fa cap més esment a la piscina. Per tant, l’equip de govern té prou 
informació per assumir que la concessió de la piscina és viable, ja que en 
cas contrari no podrien pagar el cànon.  
 
L’equip de govern no ha informat sobre l’estat d’aquesta concessió, i voldria 
que li responguessin les següents preguntes: 
 

- Tenen alguna informació sobre la viabilitat de la concessió de la 
piscina municipal? 

- En cas afirmatiu, és viable, com es desprèn d’aquests pressupostos? 
 
Però ja avancen que pels costos i els usuaris de la piscina suposaran 
elevades pèrdues de gairebé mig milió d’euros, com ja va dir en els passats 
pressupostos. 
 
També els agradaria tractar el tema de Lloret Futur. Fa un temps en 
aquesta mateixa sala, ell va fer una metàfora sobre el que era Lloret Futur 
amb una caixa de Dixan, buida per dintre on realment no hi havia res. Amb 
aquest pressupost de 1.500.000 € ens trobem amb la mateixa situació, que 
no hi ha res. Es gasten 170.000 € per anar pel mon de viatge; es podrien 
considerar ben invertits si el teixit productiu de Lloret en treies alguna cosa. 
Els demana si poden justificar els seus viatges amb els resultats. 
 
Com que la realitat és evident, hauran de concloure que se’n van de 
vacances a càrrec del contribuent. Tot el pressupost per activitats puja 
151.000 €, i d’aquests 80.000 se’ls gasten en un cap de setmana per la  
Fórmula Weekend, quedant 71.000 €. 
 
Una manipulació més del pressupost de Lloret Turisme. En l’anterior 
pressupost s’esperava recaptar 1.350.000 € amb la taxa turística, i se’n va 
recaptar prop de 750.000. Per al pressupost d’enguany hi ha una previsió 
de recaptació de 925.000 €; ja han dit que són uns pressupostos 
continuistes, per la qual cosa no comprèn l’expectativa d’apujar la 
recaptació de l’any passat amb la previsió d’enguany. 
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Han comprovat com el regidor de turisme ha enviat cartes a moltes 
empreses i a tour operadors recomanant-los que no vinguin a Lloret, senyal 
que a Lloret hi sobra molta gent. Ja li mostrarà la carta al Sr. Orobitg. 
 
Vol parlar de GBI, dient que troba escandalós els diners que s’emporta una 
empresa de Lloret i les constants queixes del servei que ofereix. La 
quantitat que rep GBI de tots els ciutadans són 12’5 milions d’euros. El  
concurs de 2011 era de prop de 8 milions, i en 3 anys s’ha passat a 12’5 
milions, sense que ningú sàpiga quina és la gestió que fa. Una empresa 
amb una recent imputació pel Cas Pujol, principal patrocinadora de CIU, i 
segons tenen entès no és la única formació a la que hi participa. 
 
Cal que tothom sàpiga que quan vegin les pancartes electorals, les 
invitacions a parcs aquàtics, actes electoralistes, botifarrades, les han pagat 
tots els lloretencs amb els rebuts d’impostos. 
 
No poden acceptar uns pressupostos on no s’estableix una recollida 
d’escombraries segons el que els clients produeixen, cobrant en molts casos 
per serveis que no s’ofereixen o no es realitzen. Consideren això escandalós 
i els ciutadans estan cansats de la nefasta gestió de l’equip de govern. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, tot dient que alguns grups han parlat 
que varen estar convidats a alguna reunió, a la qual ells no varen estar 
convocats. 
 
Dit això, celebren que a la partida del lloguer del local d’urbanisme, 
finalment s’hagi optat per adequar la sala que hi ha a la plaça de braus de 
més de 700 mts, amb un cost de remodelació aproximat de 300.000 €,  
donat que des de la seva formació reiteradament ho havien demanat, per 
així deixar de pagar el lloguer 63.195 € del local actual. 
 
Troben desmesurada una partida de 69.975 € destinada al vestuari de la 
Policia Local. Entén que canviar el color dels uniformes és necessari, però es 
podria haver fet més endavant i gradualment, tot i que l’ADF –a la que té 
l’honor de pertànyer- ha sortit beneficiada, ja que aprofitaran la roba que es 
trobi en bon estat i fins i tot sense estrenar. Potser es podria haver aprofitat 
aquesta partida per comprar armilles antibales, que amb un cost de 700 € 
cadascuna n’hi podria haver hagut per tota la plantilla; considera que és del 
tot necessària en els temps que corren. 
 
És del tot inadmissible gastar-se 60.000 € en la plaça on hi ha l’skate parc 
quan hi ha altres clubs que també necessiten equipaments adequats. 
 
Hi ha diverses inversions en escoles municipals i institut-escola. Però vol fer 
esment que hi ha un vidre del col.legi Pere Torrent que està trencat des del 
2011, i en les tasques a realitzar en aquesta escola això no està previst. En 
algunes escoles la partida s’ha vist retallada en un 50% i algunes estan 



 

 

12 

molt deteriorades. Els criteris escollits per determinar aquestes inversions 
per al seu grup no són els adequats. 
 
La partida de festes populars entén que es refereix a la organització de les 
festes, i considera que es podria fer des dels serveis de la casa sense 
contractar empreses externes. 
 
La partida de contractes de serveis sobre platges, troben desmesurada la 
quantia destinada a salvament i socorrisme, ja que l’Ajuntament de Blanes 
–ja ho havia comentat en altres ocasions- ho fan amb personal municipal de 
protecció civil amb un cost de 180.000 €, molt inferior al cost de Lloret. 
Però no només això, sinó que l’empresa concessionària ha incomplert el 
contracte i el consistori s’ha vist obligat a resoldre el contracte de serveis, 
per greus irregularitats detectades a les pliques per l’adjudicatari, fins i tot 
els han informat que ha estat per falsificació de document públic. I entre 
altres, també troben excessiu el cost dels lavabos de Cala Canyelles. 
 
Pel que fa al contracte de la televisió, de 58.550 €; en cada pressupost han 
reiterat que es podria incloure aquesta quantitat en el pressupost de Serveis 
de Comunicació, ja que amb els diners destinats a Nova Ràdio Lloret es 
podria fer la ràdio, la televisió i fins i tot el butlletí, dit per l’empresa 
concessionària. 
 
La partida de 60.000 € per a tercers països, entenen que cal ser solidari 
però amb els problemes actuals no és de rebut. Es podrien destinar aquests 
diners per la gent d’aquí, per beques menjador i llibres. 
 
Consideren excessiu destinar 28.700 € en subscripcions de premsa, en 
compra de diaris. Hi ha altres opcions per consultar la premsa amb menys 
cost. Quant a la quantia de 58.000 € per compra d’equipament a 
l’aparcament Pere Torrent, aquesta despesa ja estava inclosa en el 
pressupost de 2014, però sembla ser que es va gastar en altres coses. 
 
Ells demanarien augmentar les partides destinades al manteniment del 
mercat municipal, on l’aparcament i les cambres frigorífiques estan en un 
lamentable estat de deixadesa. També demanen arranjar el tancat de la 
pista coberta del Poliesportiu El Molí per controlar l’accés de persones; 
destinar més quantia al parc temàtic de la zona de Can Buc; fer un projecte 
per reordenar l’Avinguda de Vidreres a la zona del Molí, transformar-la en 
una rambla suprimint el parterre per facilitar el trànsit i dinamitzar el 
comerç; arranjar accessos a les urbanitzacions, com Roca Grossa per Puig 
de Castellet on hi ha hagut un accident mortal, així com l’enllumenat públic 
d’algunes. 
 
Vol dir al PSC que el seu suport en els pressupostos de 2014, que va ser per 
un pacte d’uns 200.000 € per estalvi energètic, no s’està complint. 
Actualment l’equip de govern està donant compliment al Pla director 
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d’enllumenat públic aprovat el 2009, quan encara molts dels presents no hi 
eren, incomplint així el pacte del 2014. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Bernat, dient que vol fer una prèvia. S’ha dit 
que els pressupostos són continuistes, però ells entenen que qui ho són és 
el regidor no adscrit o el portaveu del Millor, que no han fet cap proposta 
per a Lloret de Mar. Creu que el Sr. Enric Martínez hauria d’estar més a 
prop d’aprovar-los, perquè les seves propostes en part hi estan 
contemplades, tot i que potser no com ell voldria. 
 
Aquest any i com hem fet en altres exercicis, donarem suport als 
pressupostos. I ho farem per responsabilitat i perquè creiem que la millor 
manera és materialitzar aquelles propostes ciutadanes que hem recollit de 
manera participativa amb associacions de veïns, comunitat educativa i teixit 
associatiu de Lloret. 
 
Avui és l’últim dels acords de la legislatura i els asseguro que estem 
contents, perquè quan ens varem presentar ja varem manifestar que el 
nostre objectiu era treballar per la promoció econòmica, la millora de barris 
i escoles, i una altra manera de fer política. Entén que es pot fer crítica, 
però també cal explicar les inversions realitzades, que passa a detallar. 
 
Promoció econòmica i foment del treball: Durant la legislatura hem 
consolidat partides de 35.000 euros pels cursos ocupacionals; varem 
aconseguir diners per homologar aules que permetran fer cursos 
subvencionats pel SOC per a 20 alumnes; que d’aquí uns dies es 
materialitzarà. Ajudes a emprenedors i també l’ampliació del SOM (Servei 
d’Ocupació Municipal) amb una persona que fes prospecció d’empreses. Són 
partides consolidades, així com l’augment de partides per a esdeveniments 
fora de temporada. Aquestes partides no tan sols es consoliden, sinó que 
aquest any es crea una partida de foment de l’ocupació de 20.000 euros. 
 
Millora de barris: Varem criticar de l’anterior govern que no havia fet via 
pública. Havia descuidat el dia a dia dels ciutadans. Creiem que encara ens 
queda,  però gracies a tots aquests acords: es podrà expropiar i urbanitzar 
les finques situades a l’Av. Vila de Blanes, entre la Travessia Jardins i 
Avinguda de Vidreres, que permetrà millorar la seguretat dels ciutadans. 
S’han pogut arreglar carrers del casc antic, carrer Unió, Agustí Cabanyes, 
etc., o la remodelació de la Rambla Barnés o el Passeig Verdaguer, com 
també arreglar voreres i millorar carrers al barri del molí.  
 
En aquest exercici, a més, es crea una partida de 165.000 per a la 
pavimentació, pintat i condicionament de l’aparcament del CAP del carrer 
Girona. Una reivindicació dels veïns que ocasiona molts problemes al barri.  
 
I una partida per adequar el local d’urbanisme que fins ara es paga un 
lloguer molt alt per traslladar-se  a un edifici de titularitat municipal, a 
l’antiga plaça de braus, i que a la llarga generarà un estalvi. 
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També, a proposta d’aquest grup municipal i amb càrrec a la partida de vies 
publiques, reparació i millora, s’arranjarà i condicionarà el Passatge Pompeu 
Fabra. I es farà una pista esportiva al barri de Fenals 
 
Millora d’escoles: hem prioritzat totes aquelles millores a escoles que 
depenien d’inversió i que encara que són insuficients, cada any s’han anat 
fent coses. 
 
Hem creat partides de beques menjador i beques llibres, partides que no 
només han augmentat sinó que han creat de noves. Com la de les beques al 
transport per aquells alumnes que volen anar a la universitat a fer estudis 
superiors, que aquesta any serà de 40.000 euros. 
 
Jo recordo que quan el grup municipal al que represento donàvem aquestes 
idees, la resposta de tècnics o polítics ens deien que això no era 
competència de l’Ajuntament. Nosaltres els dèiem que aquest no és un 
problema de competències sinó d’estar al costat dels ciutadans. 
 
Avui en dia aquestes partides de beques menjador, beques llibres, beques 
pel transport o altres, com són les de transferències o ajudes a les famílies,  
són partides consolidades. Ja ningú es planteja treure-les i són fruit 
d’acords presos a través dels pressupostos. Hi ha partits que han votat a 
favor i altres en contra. És molt fàcil criticar el que fan els altres, però 
vostès, de propostes molt poques. 
 
Una altra materialització que recullen els acords de pressupostos, és  
l’estalvi energètic; aquest any en el pressupost hi ha 150.000 euros més 
per despesa corrent que provenen de l’estalvi energètic. Creiem que 
aquesta és una política de futur, la racionalització dels consums ha estat 
una crítica constant del Partit dels Socialistes al govern de CIU. 
 
En aquest pressupost hi ha 35.000 € per estalvi energètic en dependències 
municipals, i 158.000 € per estalvi energètic en lluminària pública de 
titularitat municipal. Apostem per aquestes polítiques que són respectuoses 
amb el medi ambient, i perquè a curt termini suposen un estalvi econòmic 
per l’Ajuntament que permet fer altres coses, com per exemple, ajudar a les 
famílies que més ho necessiten. 
 
Per últim, m’agradaria destacar aquesta nova manera de fer política, que ha 
permès des de l’oposició ser útils als ciutadans de Lloret. Després dels 
resultats electorals, tradicionalment se’ns plantejaven dues opcions, segons 
la lògica de partits: formar part de l’equip de govern, o mirar-s’ho des de 
l’oposició i criticar. 
 
Per a nosaltres, com que sempre ha prevalgut la lògica ciutadana a la de 
partits, hem preferit ser útils a la ciutadana i no als partits, hem preferit que 
decideixin els ciutadans, teixit associatiu, associacions de barris. Hem 
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renunciat a una alcaldia, encara que una conjuntura política ho permetés. 
La lògica ciutadana, col·laboradors i ciutadans de Lloret ens deien que no ho 
féssim, que no era normal acceptar una alcaldia si havíem estat la tercera 
força. 
 
El que avui tampoc te lògica des del punt de vista dels ciutadans, és que 
avui el meu partit ens demani passar als No Adscrits, quan només he fet 
que defensar els interessos de Lloret de Mar, he intentat acomplir el 
programa electoral, essent la tercera força i crec que, en part, ho hem 
aconseguit. Han estat actius i ho han demostrat en aquest Plenari, tot i que 
potser han estat insuficients. 
 
Només tinc paraules d’agraïment pel grup municipal i pels que, d’una 
manera o altra, ens han donat suport en aquesta legislatura per 
permetre’ns fer política, també pels que avui em demanen passar-me als 
No Adscrits, els agraeix. 
 
Crec que l’aprovació d’aquests pressupostos per 17 dels 21 regidors 
demostra que aquest tarannà és possible, i que més enllà dels partits hi ha 
persones. El primer pressupost el 2012 va ser aprovat només amb el vot  
favorable del PSC, CIU i ERC. L’any 2013 i 2014 es va sumar als acords 
Iniciativa, i avui cinc ex regidors que formaven part del Millor permeten que 
es tirin endavant els pressupostos del 2015, millors que els del 2012. Crec 
que una mica tard, però celebro que avui dia hi hagi més consens que el 
maig del 2011, quan vaig entrar com a regidor. 
 
Novament, intervé el Sr. Frigola responent al Sr. Cortes que el primer 
contacte que s’ha tingut amb els grups per possibles pactes, ha estat per 
temes de benestar i família, intentant donar respostes a totes les 
demandes. 
 
Agraeix a tots els grups que han participat en l’elaboració d’aquests 
pressupostos, dient que ells sempre han tingut la porta oberta a tothom. No 
ha estat fàcil, han hagut demandes difícils d’enquibir en el pressupost, però  
s’ha hagut de trobar un terme mig.  
 
Diu al Sr. Enric Martínez que les seves demandes són extenses, però que 
alguna s’hauria pogut incloure. Que és una llàstima no haver arribat a un 
acord, no hi ha hagut entesa. En el Ple d’ordenances el PP va demanar 
rebaixar alguns impostos i taxes, però no sap com haguessin pogut incloure 
aquestes rebaixes en l’actual pressupost, i com l’haguessin quadrat. 
 
Quant al grup del Millor, diu que a vegades se li desperten instints que no li 
agraden que se li despertin i després ho lamenta, però considera que per 
part del Sr. Fuertes falta una mica d’humilitat. Sempre exposa una part 
negativa sense gaires arguments, amb afirmacions sense consistència. Hi 
ha arguments que se’ls podria aplicar al Sr. Fuertes però se’ls estalviarà. 
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Pel que fa al tema de l’aigua, l’ACA a través del Consorci de la Costa Brava, 
incrementa el cost en alta amb un 12’05%, que representa un augment del 
5’42% del cost total de l’aigua en l’escreix, augmentant una mitjana del 3% 
i no d’un 6% com diu. Vostè juga amb els números i no s’hi pot jugar. Cal 
tenir en compte els costos directes i indirectes, i no ho fa, està enganyant. 
 
En relació a la piscina, no hi ha dotació per un possible desequilibri 
econòmic, cal esperar la presentació dels resultats que encara no coneixem. 
En l’oferta de l’empresa concessionària, es preveia un dèficit el primer any 
de 407.000 €; la gestió va començar el 29/01/2014 per tant ara farà un 
any. I quant a les escombraries també parla d’unes xifres que no són reals. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Cortés dient que sobre les reunions per 
tractar temes de benestar, ell no te cap trucada ni correu electrònic  
convidant-lo a participar. Potser no són secretes però tampoc han estat 
obertes a tots. Les propostes per ell presentades han quedat al calaix ja fa 
2 anys, fins i tot algunes entrades per registre. 
 
Mentre no hi hagi un sistema de treball reglamentat en aquest Ajuntament 
ens trobem en aquestes situacions. L’equip de govern consulta a qui li 
convé, i a la resta ni tan sols els consulta ni els dóna l’oportunitat de 
treballar en les possibles necessitats del poble. 
 
Per al·lusions a la seva persona, es dirigeix al portaveu del “Bernatisme” Sr. 
Bernat, que sembla que té una nova manera de fer política a Lloret; per 
això el President de la Junta Local de PSC ha presentat un escrit a 
l’Ajuntament dient que no se senten representats per la seva manera de fer 
política. Considera que no està en posició de dir res dels no adscrits, quan el 
grup al que representa –PSC- diuen que no compte amb ells en la presa de 
decisions. Troba una decisió molt encertada la de fa 4 anys, quan va decidir 
no treballar amb el Sr. Bernat, perquè te uns tics de dictatorialisme que ara 
han estat evidents fins i tot pel PSC. Els no adscrits treballen amb 
congruència, sense mirar pels seus negocis. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Barbero dient que el Sr. Frigola ja ha presentat 
les diferents quantitats i la destinació de cadascuna d’elles. Però ells volen 
ser més entenedors i explicar els pressupostos amb paraules. 
 
Aquests pressupostos milloren moltes coses per a Lloret de Mar: platges, 
carrers, façanes, pàrquings gratuïts, serveis socials, llibres, menjadors i 
ajudes per als més necessitats. En total 175.000 €, però on abans no hi 
havia res. Ells tenien un compromís, per això han treballat conjuntament, ja 
que qui guanya és el poble. 
 
Pren la paraula, de nou, el Sr. Orobitg que li sorprèn que ningú hagi  
qüestionat una realitat incontestable que es defensa sobre el paper, de que 
s’ha baixat 60 punts l’endeutament (del 115 al 55%). 
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També agraeix al Sr. Frigola que surti en defensa de la seva honorabilitat, 
ja que ell no ha dit cap mentida, sinó que hi ha ignorància recurrent per 
part del Sr. Fuertes, que queda palesa en cada Ple. Veu que te una especial 
predilecció per ell, suposa que li molesta el fet que ell no se sotmeti a les 
formes del Sr. Fuertes, no pot estar sota el dictat d’un dictador. I no admet 
mentides, com quan parla d’imports que emmascaren les xifres reals, per 
exemple en el servei de neteja i en la planta de triatge. 
 
Possiblement que hagi enviat cartes als touroperadors, per recordar-los el 
compliment de les normes de civisme. Sap que al Sr. Fuertes i a algunes de 
les persones de la seva llista les ordenances de civisme els molesten; s’ha 
acabat el turisme de borratxera als carrers Lloret, s’ha imposat ordre a la 
via pública, i això afecta a algunes butxaques i no agrada a tothom. 
Continuaran imposant sancions que vulnerin la normativa de la via pública. 
I si guanyen les eleccions, ja confirma que la riera de Lloret no tornarà a ser 
el que era abans. 
 
En relació a les fires, que diu que es gasten 170.000 €, no és cert, és una 
mentida flagrant. La despesa és de 50.000 € i no es tracta d’un viatge de 
plaer, ja que marxen els dies justos per la fira. 
 
Menteix novament quan parla d’una partida de Lloret Futur de 80.000 € per 
esdeveniments. Ha de dir que el principal departament que organitza 
esdeveniments és Promoció Econòmica, i cita les diferents xifres que hi ha a  
les partides d’aquesta secció. Entén que el Sr. Fuertes defensi l’empresariat, 
però també ha d’entendre que totes les activitats no poden recaure sobre 
l’administració pública, que els empresaris han de copatrocinar els 
esdeveniments. Li recorda que amb la indemnització que se li ha pagat per 
la sentència de Pujol es podrien pagar 5 anys de fires. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que els pressupostos no 
s’entenen sense la modificació de crèdit que s’aprovarà en el proper Ple. A 
banda d’això, enguany s’ha incrementat el pressupost destinat a beques 
menjador, beques universitàries i a serveis socials. 
 
Cal tenir en compte que ha estat una legislatura complicada, l’any 2011 hi 
havia un endeutament del 120%, passant posteriorment al 75%; per tant, 
durant 2 anys no s’ha pogut fer inversió, ha estat una decisió política de 
Madrid i això és una realitat. 
 
En els primers pressupostos de la legislatura es varen abstenir, tot i que  
volien votar en contra, però varen canviar d’opinió perquè es va crear una 
partida per obrir les urgències del CAP de Lloret a l’hivern, i ho varen 
considerar prou important. 
 
De fet, és la ciutadania qui decideix els regidors que representen cada 
partit, però cal fer propostes, i si aquestes són acceptades s’han d’aprovar 
els pressupostos, i això és el que ells han fet. 
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Vol tractar el tema de l’aigua. Hi ha dos trams: el vital de 0 a 30 m3 
trimestrals no s’apuja, només es puja l’excés, que suposa un 2% més de 
recaptació.  
 
El Sr. Fuertes ha dit que hi haurà una modificació de crèdit per suplir el que 
es deixarà d’ingressar en els pressupostos. Llegeix intervencions que el Sr. 
Fuertes va fer en l’aprovació del pressupost de 2014, en les que nomenava 
unes xifres que no han sortit en cap modificació de crèdit. En realitat, no 
n’encerta ni una. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes donant resposta a les qüestions 
plantejades. Diu al Sr. Orobitg que no entén el fet que tot l’equip de govern 
hagi anat a Moscou, que semblen una agència de viatges. 
 
Diu al Sr. Frigola que si no és cert el que ha dit que ho desmenteixi, però 
que hauria de saber de on surten els diners, qui patrocina les campanyes 
del seu partit. Quan ha parlat dels 12 milions de GBI, engloba la neteja i la 
gestió de la planta de triatge, i els números no surten. I igual passa amb 
l’aigua, només han de mirar els pressupostos. 
 
El grup Millor no és que voti en contra de beques menjador o de llibres, en 
realitat voten en contra de que es perdin diners amb finançaments de 
partits o en interessos particulars. Si no fos així, es tindrien suficients diners 
i no hi hauria ni un nen en aquest poble sense beca menjador; aquesta és la 
realitat. També troben desproporcionat que es gasti més llum a la Casa de 
la Cultura que en totes les escoles i les llars d’infants de Lloret. 
 
Com a conclusió, voldria dir que són uns pressupostos continuistes, que el 
que han tingut aquest any tindran el vinent, i el que no han tingut el 2014  
tampoc ho tindran el 2015. Si s’aproven aquests pressupostos estaran 
donant continuïtat a totes les mancances que hi ha i a la mala gestió que hi 
ha hagut fins ara. En aquests pressupostos no troben res que dinamitzi el 
poble, res de nou. 
 
No hi ha idees, i no poden pretendre que les proposi el Millor. Diu al Sr. 
Bernat que el dia que el Millor aprovi uns pressupostos serà perquè molts 
dels partits que hi ha aquí s’han quedat sense finançament de partit. Fins 
que no arribi aquest moment, ell no aprovarà cap pressupost. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que evidentment que són uns 
pressupostos continuistes, tan sols hi ha una nova partida proposada pels 
senyors No Adscrits. Es pregunta què ha canviat des de l’últim Ple per 
trobar tot correcte el que fa l’equip de govern i anar en contra dels grups 
que no aproven el pressupost. 
 
Diu al Sr. Bernat que el Pla Director és del 2009 i és d’obligat compliment. 
Mentre alguns parlen altres regidors fan comentaris i s’ho agafen a broma, i 
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considera que és un Ple prou important per no fer broma ni passar notes, i 
estar pendents de tot. 
 
Respon al Sr. Frigola que en relació a les ordenances fiscals, el grup del PPC 
substituirien partides que l’equip de govern ni volen ni les deixen moure. 
Però necessitarien temps per plantejar-ho, i amb 2 minuts que varen parlar 
no és suficient. Des del primer any de legislatura que el seu grup va dir que 
no els agradaven els pressupostos de l’equip de govern, mai més se’ls ha 
tingut en compte per participar-hi. Han votat a favor temes de tots els 
diferents grups municipals, menys el pressupost. 
 
Tal i com s’ha parlat, que es tracta d’uns pressupostos continuistes, és per 
aquest motiu que no els aprovaran, per coherència amb anys anteriors. 
Troben correcte les beques menjador i de llibres, però consideren que no 
són suficients. I quant a la beca per universitats, entén que tan és per la 
pública com per la privada, tot i que al document hi posa per universitats 
públiques. 
 
Parla d’una escola que es va quedar sense beques menjador, concretament 
el Pompeu Fabra, i que gràcies al seu grup des del Consell Comarcal es 
varen tornar a aconseguir. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Bernat dient al Sr. Cortés que no està 
legitimat per dir res. Ell pot haver decebut a una executiva formada per 
1.653 persones, però el Sr. Cortés tenia doble militància, i això és una 
vergonya, hauria d’haver plegat i no ho va fer perquè volia governar. Li va 
saber greu que en el seu moment no pactessin amb CIU. Però el que no pot 
ser és que el Sr. Cortés si se’l truca treballa però en cas contrari no fa res. 
 
Diu al PPC que no és que ell rigui durant la intervenció d’aquest grup. El que 
passa és que no se n’han adonat que també hi ha una modificació de crèdit 
de 600.000 €, no només la nova partida dels No Adscrits. No n’hi ha prou 
de fer política i fer demagògia, cal estudiar els temes. 
 
Quant a les beques menjador, cal subvencionar als nens de la pública que 
ho necessiten, no de la privada. Pensa el mateix per les beques 
d’universitat, han de ser per només per la pública. 
 
A l’inici d’aquesta legislatura hi havia un 115% d’endeutament. En aquell 
moment hi havia dues possibilitats: fer demagògia i no fer rés, o acceptar 
un càrrec. El PSC va ser la tercera força, i varen decidir treballar, sense 
esperar a que els truquessin, parlant amb la gent dels barris.  
 
El 2012 només el PSC va aprovar els pressupostos, i els del 2015 seran 17 
dels 21 regidors que els aprovin. Vol fer extensiu el seu agraïment a ERC, 
ICV, els 5 regidors No Adscrits, a CIU i al PSC. Considera que han estat 
actius, capaços de treballar plegats sense fer estratègia electoral. 
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Es de responsabilitat dir que s’han fet coses, però que són insuficients i que 
se’n poden fer més. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Frigola dient al Sr. Cortés que si la Sra. Olivé 
va anar a la fira va ser en representació de l’alcalde que no hi va poder 
assistir. I en el seu rànquing de mentides, hi afegeixi la de que el Sr. Riera 
va anar a Rússia a través de Lloret Futur; el Sr. Riera no ha estat mai a 
Rússia. 
 
El Sr. Fuertes ha parlat sobre el finançament d’empreses privades a les 
campanyes electorals, però en cap moment ha dit com es finança el grup 
del Millor. Ara està en contra de les concessions municipals, i es pregunta si 
també està en contra de les concessions municipals “experimentals”. 
 
Quant al tema de l’aigua troba que hi ha mala fe, no és que no ho entengui 
sinó que ho explica d’una manera matussera, en castellà “torticera”. Fa el 
seu relat amb un argumentari equivocat, que va en contra dels ciutadans de 
Lloret perquè els dóna una informació falsa. 
 
Entén que li sap greu que aquests pressupostos s’aprovin amb 17 vots a 
favor, que suposa un 80% del consistori. Li demana que sigui més humil i 
Lloret en sortiria més beneficiat. 
 
Pel que fa al PPC, sobre les propostes dels regidors No Adscrits, els recorda 
que també hi ha propostes del PSC i de ICV, i el fem nostre tots plegats. 
 
I de les beques menjador, té entès que el Consell Comarcal ja les havia  
atorgat però no les havia pagat, i el Sr. Fernandez el que va fer va ser una 
gestió perquè es paguessin. En cap cas cap nen s’ha quedat sense beca, i 
en cas contrari agrairia que li diguessin. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde fent una mica de síntesi del que han 
estat aquests pressupostos i aquesta legislatura. 
 
A l’inici d’aquesta legislatura hi havia els ingressos provinents de la 
construcció, amb la creació del barri del Rieral i el barri de Fenals, als quals 
s’hi va destinar una quantitat important. Però posteriorment es va entrar en 
una situació de crisi que va afectar a persones, famílies i empreses, que va 
comportar que els ingressos per impost de construcció baixin en picat, i les 
despeses de l’Ajuntament es van incrementar. 
 
Per tot això, no parlaria d’uns pressupostos continuistes sinó realistes. Dels 
gairebé 63 milions del pressupost, l’equip de govern pot gestionar al voltant 
d’uns 5 milions. Hi ha partides molt importants incorporades al pressupost 
que no es poden tocar. 
 
Ara toca explicar als ciutadans quina és la situació de l’Ajuntament. 
L’endeutament va anar creixent fins arribar al 120% que permet l’Estat. El 
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desembre de 2011 l’Ajuntament devia als bancs 47 milions d’euros; si 
s’aprova aquest pressupost el desembre del 2015 l’Ajuntament deurà als 
bancs 31 milions d’euros. En aquests 4 anys, a part de fer coses, s’ha 
baixat l’endeutament en 16 milions, i és un esforç molt important. 
 
I durant aquests anys s’han fet grans obres i altres que semblen 
insignificants però que han solucionat grans problemes a la ciutadania. Per 
exemple, enguany hi ha destinats 1.390.000€ per acabar la comissaria de la 
Policia Local (està previst que s’acabin les obres cap a setembre o octubre). 
Això permetrà destinar les dependències actuals a un nou mercat municipal, 
ja que necessita una altra dinamització. 
 
Es varen comprar uns terrenys per fer un nou sociosanitari, que pot ser un 
repte per a la propera legislatura. Si el govern central canvia la línia de la 
CTMT i allibera el passeig marítim per poder fer-hi un aparcament, i no 
haver de pagar un cànon de 80.000 €. 
 
En resum, hi ha dues partides que han crescut. Una és la de turisme, 
perquè consideren que és el motor de la dinamització econòmica d’aquest 
poble, i l’altra és benestar i família, perquè entenen que és una necessitat 
de les persones i les famílies. Cita el que s’ha fet durant aquests anys en 
aquest àmbit. 
 
Es felicita i es congratula que al final es puguin aprovar aquests 
pressupostos amb 17 vots dels regidors. Agraeix al Sr. Orobitg per la 
valentia que ha tingut aquesta legislatura de formar part de l’equip de 
govern amb minoria, agraeix al grup del PSC i al d’ICV-EUIA la 
responsabilitat de han tingut. També agraeix als ex-regidors del Millor, que 
en 15 dies han fet una proposta que el Sr. Fuertes no ha estat capaç de fer 
en 3 anys i mig. 
 
En definitiva, el fet d’aprovar uns pressupostos amb 17 regidors dels 21 no 
havia passat mai. Aquest 80% de regidors que aproven el pressupost vol dir 
que representen a la societat civil de Lloret. Agraeix el bon seny i la 
sensatesa de tots. 
 
Sense més deliberació, amb 17 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, PSC-PM, ERC, ICV-EUIA, i els regidors No Adscrits Srs. Barbero, Diez, 
Freijedo, Portela, Romerales, i 4 vots en contra dels regidors dels grups 
MILLOR, PPC, i el regidor No Adscrit Sr. Cortés, 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 l’Ajuntament per a l’exercici de 

2015, anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en 
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62.128.215,65 €, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS 
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.892.375,00 
2 Impostos indirectes 470.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 22.450.000,00 
4 Transferències corrents 10.880.815,00 
5 Ingressos patrimonials 1.673.990,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions   
7 Transferències de capital 3.245.765,65 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 3.515.000,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 62.128.215,65 
  DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.480.541,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 30.314.897,00 
3 Despeses financeres 1.063.250,00 
4 Transferències corrents 2.720.550,00 
5 Fons de contingència i altres 218.321,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.104.586,65 
7 Transferències de capital 70.000,00 
8 Actius financers 70,00 
9 Passius financers 5.156.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 62.128.215,65 

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

Comunicació per  a l’exercici del 2015, anivellat en els seus estats 
d’ingressos i despeses, xifrat en  317.759,00 € el resum del qual per 
capítols és el següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  
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  A  OPERACIONS CORRENTS 312.210,00 

1 Impostos directes 0,00 
2 Impostos indirectes 0,00 
3 Taxes i altres ingressos 43.610,00 
4 Transferències corrents 268.500,00 
5 Ingressos patrimonials 100,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 5.549,00 

6 Alienació d’inversions 0,00 
7 Transferències de capital 5.539,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 0,00 

      
Total Pressupost d’ingressos 317.759,00 

 
 DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS 312.210,00 

1 Despeses de personal 247.320,00 
2 Despeses de béns corrents i serveis 64.440,00 
3 Despeses financeres 450,00 
4 Transferències corrents 0,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL 5.549,00 

6 Inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 5.539,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 0,00 

      
Total Pressupost de despeses 317.759,00 

 
3)  Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2015 l' import 

del qual és  de 1.496.000,00 €. 
 

4)  Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a l’exercici 
del 2015 següent: 
 

 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 19.892.375,00 
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2 Impostos indirectes 470.200,00 
3 Taxes i altres ingressos 22.493.610,00 
4 Transferències corrents 10.880.815,00 
5 Ingressos patrimonials 1.820.090,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 3.245.765,65 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 3.515.000,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 62.317.935,65 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import  

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 16.182.509,96 
2 Despeses de béns corrents i serveis 31.420.688,04 
3 Despeses financeres 1.063.700,00 
4 Transferències corrents 1.102.050,00 
5 Fons de contingència i altres 218.321,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 7.104.586,65 
7 Transferències de capital 70.000,00 
8 Actius financers 80,00 
9 Passius financers 5.156.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 62.317.935,65 

 
5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a 

l’exercici del 2015, 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 2015 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. 
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L’aplicació a partir del 30 de juny de 2015 de l’article 75 bis de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Regim Local, d’acord amb la 
redacció de l’apartat divuitè de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
conjuntament amb la Disposició addicional 90a de la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2014, introduïda pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, 
estableix el límit màxim total que poden percebre els membres de les 
corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències en 
funció del nombre d’habitants del municipi i comportarà la 
regularització corresponent en funció del criteris legalment establerts.  
 

7) Aprovar que, durant el 2015, 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 2015.   
 

8) Aprovar, d’acord amb el projecte de Llei del Pressupostos 
Generals de l'Estat per al 2015 que les retribucions de personal de 
l'Ajuntament per a l’exercici 2015, compleixin 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 2013, sense tenir en compte la reducció aprovada 
pel Reial Decret Llei 20/2012  de 13 de juny, resultants de 
l’aplicació, en termes anuals, de la reducció de retribucions 
prevista en l’article 22.Dos.B) de la llei 26/2009 de 23 de 
desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2010, 
segons la redacció donada pel Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de 
maig, en termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de 
personal com a antiguitat. 

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

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

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

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



 

 

26 

 
9) Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal 

laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2015, 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 367.391,00 € 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 
6.120,00 € . 

  
11)  Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació 

per un total de 7.174.586,65 € que es finançarà amb 413.821,00 € 
d’estalvi, 3.245.765,65 € de subvencions i 3.515.000 € de crèdit. En 
tant en quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les inversions, 
les aplicacions pressupostaries afectades es declaren en situació de 
no disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu finançament. 
 

12)  Aprovar que el Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar per a l’exercici del 2015 compleix els criteris d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, que per acord del Consell de 
Ministres de 27 de juny de 2014, es van aprovar pel període 2015-
2017 obliguen a les Entitats Locals a tancar l’exercici de 2015 amb 
dèficit zero, el límit d’endeutament sobre ingressos corrents no ha de 
superar 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 
1,3% per l’any 2015. 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 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 
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l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en 
el B.O.P. i en  el tauler d’anuncis de la Corporació.  

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


