
El desembre de 2006 es va procedir a l'obertura del Centre d'Assistència Primària de Fenals. El que hauria d'haver estat el
tercer CAP de Lloret de Mar es va traduir que, a efectes pràctics, va ser el segon, el CAP del barri del Rieral va entrar en
funcionament més tard. L'obertura es va fer en un terreny i unes instal·lacions provisionals, en espera que l'edifici que
anava a allotjar el CAP definitiu es construís i es posés a disposició de la Generalitat la planta baixa tal com estava previst.
En aquests més de sis anys de funcionament del CAP de Fenals s'ha aconseguit apropar les instal·lacions i els professionals
de la sanitat a una zona de Lloret on la població ha experimentat un fort creixement. També és necessari fer notar que en
aquesta zona de Lloret, durant els mesos d'estiu, la població es veu incrementada per l'arribada de turistes que s'allotgen als
establiments hotelers, així com amb l'arribada de la població que posseeix una segona residència.
En aquests més de sis anys de funcionament s'ha aconseguit, igualment, donar cobertura sanitària a milers de ciutadans i
ciutadanes, no només de Lloret, sinó també de les persones que ens visiten. També s'ha aconseguit descongestionar el CAP
del centre, i encara més amb la posterior obertura del CAP del barri del Rieral.
Amb data 7 de maig de 2013 la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va comunicar per escrit que a
partir del 22 de juny es procediria a tancar definitivament el CAP de Fenals.
Des d'ICV-EUiA creiem que aquest tancament perjudica seriosament les persones que viuen a Lloret i les persones que ens
visiten. Creiem que l'estalvi que la direcció diu aconseguir és mínim, però tanmateix la falta de servei és greu per a la
població.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, No Adscrit, PPC, PSC i MILLOR demanen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER: Demanar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i a la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva que retiri l'ordre de tancament del CAP de Fenals i que, per tant, el mantingui obert deixant els
mateixos serveis que fins al moment ha realitzat.
SEGON: Traslladar aquest acord a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva, al Comitè d'Empresa de l'ABS Lloret-Tossa i a tots els grups polítics del

Parlament de Catalunya.
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Perquè l'equip de govern municipal, amb l'alcade al capdavant, no posa tant afany en

defensar els ciutadans de Fanals com va posar en defensar l'Obrería de Santa Cristina?
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Moció presentada per ICV-EUiA defensant el CAP de Fanals a la que es van afegir tots els
grups de l'oposició



En la moción presentada por ERC referente al ingreso de
los impuestos municipales a la Agencia Tributaria de
Catalunya, la Hacienda Catalana, quiero centrarme en la
existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los
dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en
Catalunya ni en España. Es el expolio por parte de una
minoría -la burguesía financiera e industrial- al resto de la
población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el
territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no
está contribuyendo al Estado (tanto central como
autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara
al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante
para toda España sería de más de 30.000 millones de euros
al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los
recortes de gasto público y social que están dañando de
una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida
de la mayoría de la población en general y de las clases
populares en particular, tanto en Catalunya como en el
resto de España. Para entender la naturaleza de este
expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso
más importantes al Estado, no sólo el Estado
central, sino los Estados autonómicos. Pues
bien, cuatro son las fuentes más
importantes: una es el IRPF (que es un
impuesto que paga la mayoría de la
población trabajadora); la otra fuente son los
impuestos sobre el capital que afectan a un grupo
muy minoritario de la población (predominantemente los
burgueses y los grandes empresarios); la tercera fuente son
los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la
población, independientemente de sus ingresos, paga cuando
compra algo, y que es sumamente regresivo; una cuarta
fuente son los impuestos especiales que son impuestos para
fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define
como “otros impuestos”. Pues bien, los ingresos derivados
del IRPF en España, desde el último año antes de que se
iniciara la crisis, el 2006, hasta el año 2011, crecieron un
6%. Los fondos públicos

6%. Los fondos públicos
procedentes del
impuesto sobre el
consumo bajaron sólo
un 2%. Los fondos que el
Estado recogía vía los
impuestos especiales crecieron un 2%, y la categoría de
“otros impuestos” subió un 5%. Estos fondos procedentes
de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de
la gente que trabaja y consume (lo que la literatura
sociológica definiría como clase trabajadora y clases
medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han
mantenido o han aumentado. Ahora bien, si analizamos
qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus
diferentes componentes, tales como capital financiero,
capital industrial o capital de servicios vemos que los

ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el
capital han bajado de una manera muy acentuada, casi
espectacular un 68%. Es decir, en otras palabras, el Estado
ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En
realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando
de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede
mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital,
hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos
al Estado durante este
periodo un 14%. En
total el Estado ha
pasado a ingresar
25.000 millones de
euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.300
millones que el Estado no ingresó como consecuencia del
descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es
decir, del capital. Lo que acabo de decir es el resumen de
cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es
que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades
(que es el impuesto al capital), que representaban el 23%

de todos los impuestos en el año 2006, han
pasado a ser sólo un 8%. Sí, sólo un 8%.
El mundo empresarial contribuye
mucho, muchísimo, menos que la
mayoría de la población. Ni que decir

tiene que los centros de estudios
financiados por la banca y por la gran patronal

han intentado explicar tal descenso de su contribución al
Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios,
resultado de la crisis económica. La reducción de beneficios
es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los
ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso
es mucho mayor que el descenso de beneficios, una
situación que es particularmente acentuada entre las
grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el
descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la
gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales,
incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de
ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan
las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se
haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, a un 5%.
Las otras empresas (que no son grandes empresas
multinacionales y facturan menos de diez millones de euros)
pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3% tres
veces más que las multinacionales. El significado de estos
datos es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las
empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el
capital) declararon 852.000 millones de euros de beneficios,
por los cuales tributaron 101.400 millones, es decir, un
12%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la
Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio,
el Estado hubiera ingresado 242.800 millones de euros, es
decir, 141.400 millones de euros más, unos 35.000 millones
de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es,
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internacional

¿Cuestión nacional o cuestión de clase?



por cierto, la cifra de recortes de
gasto público que los sucesivos
gobiernos han estado exigiendo a la
población española, recortes que se
están haciendo para compensar las
enormes ventajas fiscales que se han
hecho a las rentas del capital. Es el
tamaño de lo que debería llamarse el
expolio social, muchas veces superior
al supuesto expolio nacional. Y, en
cambio, el gran debate es sobre este
último (entre aquellos que sustentan
que hay un expolio nacional y los que
señalan que no lo hay), y no sobre el
anterior, que está perjudicando a las
clases populares de toda España,
incluida Catalunya. El hecho de que
los establishments políticos y
mediáticos españoles y catalanes se
centren en el debate nacional y no en
el debate social, se explica por el
enorme poder que el capital tiene
sobre tales establishments a los dos
lados del Ebro. Así de claro.

...Viene de la segunda página

pàg. 3

Sr. Alcalde, en el ple del 28 de Novembre de 2011, durant la meva intervenció
en una moció que presentà el nostre grup sobre el tancament de les urgències
nocturnes, vaig plantejar el següent: “Queden poques opcions, o creuar-nos de
braços, que significa trossejar primer i després privatitzar la sanitat per obtenir,
alguns, un benefici econòmic, o seguir lluitant per una sanitat pública, perquè
segurament, si no fem res, se seguirà retallant no sols la sanitat, sinó també
l’educació i les pensions.”
A la seva resposta vostè, en contes de prendre posició en defensa de un major i

millor servei a la població en matèria sanitària
i de salut, va prendre la posició de defensar
les mateixes tesis defensades per la Corporació
Sanitària del Maresme-Selva i per la mateixa
Conselleria de Sanitat que, com tots sabem
avui dia, estan inspirades per l'anomenada
escola de Chicago, però en aquest cas no em
refereixo a l'escola de “libre mercado” de
Milton Friedman, que també, si no a l'escola

de Chicago dels temps d'Al Capone, tant es aixis que el Parlament de Catalunya
ha tingut que obrir una Comissió d'investigació per intentar aclarir que passa a
la nostra Sanitat. Comissió per cert que, ja avanço, no servirà per a res, ja que
l'habitual conxorxa anomenada sociovergència s'ha encarregat d'impedir les
compareixences de més de 80 persones proposades pels diferents grups. Per cert,
la firmant d'aquest anunci, la Sra. Núria Constans, es una de les que hi hauran
de comparéixer, junt amb el Sr. Xavier Crespo, però s'ha vetat, en canvi, la
compareixença del Sr. Agustí Colom, Sindic de la Sindicatura de Comptes que va
fer l'informe sobre la CSMS. O sigui, es podrà escoltar a la Sra. Constants i al
Sr. Crespo proclamant la seva innocència i honorabilitat, però no a qui els hi
pot treure els colors amb dades reals tretes de la seva pròpia comptabilitat. I totgràcies als bons oficis de CiU i PSC amb la graciosa col·laboració d'ERC.

Continuo, en el ple del 27 de Febrer de 2012, li vaig fer unes preguntes, com a membre que és del Consell rector de la
Corporació, que vaig que tenir que repetir en el ple del 2 d'Abril del 2012 donat que encara no havien obtingut cap
aclariment a las preguntes. A la seva resposta vostè diu “...que es tracta d’una informació d’una entitat que si bé
l’Ajuntament en forma part, és supramunicipal i, per tant, cada consistori no té les dades específiques que es demana. La
Presidència de la Corporació convocarà als caps de tots els grups municipals dels tres ajuntaments per donar resposta a
aquestes o altres preguntes que es vulguin formular, en un exercici més de transparència envers els
representants electes de la ciutadania. Així, el President convocarà a la seu de la
Corporació, a Calella de Mar, a tots els caps dels diferents grups municipals després de
Setmana Santa.”
Efectivament la Presidència ens va convocar el dia 11 d'Abril a una reunió a on no s'ens va
explicar absolutament res del que demanàvem. Nosaltres, i amb nosaltres la ciutadania, necessitem conèixer,
amb el suport documental que s'escaigui, si tot el que ha sortit a diferents mitjans de comunicació es cert o no, i aquí no
ens valen les paraules maques ni les excuses de mal pagador, per que el que ens estem jugant es molt més que uns quants
milers o milions d'euros, aquí ens juguem el futur de la nostra sanitat pública, universal i gratuïta. Necessitem saber quines
funcions té vostè en aquest Consell Rector i per a que serveix aquest Consell si, com sembla, no teniu ni el més mínim
coneixement del que fa o deixar de fer l'entitat gestora.

Intervenció del regidor d'ICV-EUiA defensant la continuitat del
CAP de Fanals

La filosofia del
Departament està

clarament inspirada en
l'escola de Chicago

La
Sociovergència farà

imposible cap investigació
seriosa

EL CAP DE
FENALS NO
ES TANCA !!
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Moció presentada per ICV-EUiA
demanant més suport a la USEE a la
que es van afegir tots els grups

Les unitats de suport a l’educació especial (USEE)
són unitats de recursos per afavorir la participació
de l’alumnat amb necessitats educatives especials
en entorns escolars ordinaris amb el compromís de
la comunitat educativa per avançar com a escola
inclusiva.
Els professionals assignats a aquestes unitats han
de prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el
professorat del grup ordinari, de materials
específics o adaptats que facilitin la participació
d’aquest alumnat en les activitats generals del
grup i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests
alumnes en les activitats a l’aula ordinària,
col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat.
Així mateix, desenvoluparan activitats específiques,
individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho
requereixin.
L’alumnat atès pels professionals de la USEE té
com a marc curricular de referència amb caràcter
general el mateix que s’estipula per al conjunt de
l'alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les
adaptacions que es facin per a cada alumne es
determinaran en el seu pla individual.
El professorat de la USEE ha de col·laborar amb el
tutor/a del grup ordinari en la tutoria individual
dels alumnes que atén i el seguiment del seu
procés d’aprenentatge i ha d’aportar a la comissió
d’avaluació tota la informació sobre l’evolució de
l’alumne/a en aquelles àrees en què tingui una
intervenció directa, aportant elements per a la
valoració dels aprenentatges i el seu procés de
maduresa. Així mateix, tot el professorat que
imparteixi docència a l’alumne/a ha d’aportar les
valoracions corresponents.
Des de fa tres anys Lloret de Mar compta amb una
d'aquestes unitats, ubicada en el CEIP Àngels
Alemany i Boris. Des d'un principi la dotació
tècnica i, sobretot, la de personal no ha estat
l'adequada. Amb la reducció dels pressupostos en
matèria d'educació en els últims cursos, aquesta
reducció s'ha vist afectada per una doble via:
reducció de personal específic i augment de la
ràtio d'alumnes per aula.
Considerem que aquesta reducció no va
encaminada a aconseguir un dels objectius
principals de l'USEE, que no és cap altre que el
de la inclusió dels nens i les nenes amb
necessitats especials.
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA
demanen al ple de l'Ajuntament l'adopció del
següent
ACORD:
1º.- Demanar al Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya que augmenti amb més
personal l'USEE de Lloret de Mar per al curs
2013/14.
2º.- Donar trasllat d'aquest acord a la direcció i
l’AMPA del CEIP Àngels Alemany i Boris i a la
Delegació Territorial de Girona del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Correu electrónic rebut pel nostre regidor
convidant-lo a un event d'una empresa

privada

De: ALCALDIA

Enviat el: dilluns, 20 / maig / 2013 11:15

Per a: Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya;

Partit Socialistes de Catalunya; ICV - Esquerra Unida i Alternativa;

No Adscrit; Partit Popular Català; Moviment Independent de Lloret

de Mar

Tema: Presentació Flamenco Gran Casino

Bon dia,

Amb motiu de la inauguració del nou espectacle “Flamenco Gran

Casino” al Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar, el Sr.

xxxxxxxx, director del Flamenco Gran Casino ens ha demanat fer

arribar la invitació que adjuntem en arxiu als regidors de la

Corporació Municipal acompanyats de les seves parelles.

La vetllada consistirà en un sopar informal amb assortiment de

tapes, acompanyat de música en viu, seguit de l’espectacle clàssic

espanyol i flamenc.

El públic convidat estarà format per les autoritats locals,

representants dels gremis de Lloret i, especialment, representants

del món hoteler i de les agències de viatges.

Esperen també representació de la Conselleria de Turisme i de la

seva Direcció General.

A la invitació adjunta en arxiu trobaran el telèfon de confirmació

d’assistència.

Salutacions,

Alcaldia

La nostra resposta

En resposta al correu on se'ns comunica que el regidor del Grup

Municipal d'ICV-EUiA de Lloret de Mar i la seva parella se'ls

convida a la presentació d'un espectacle i el posterior sopar per part

d'una empresa privada, he de comunicar-te que per la nostra part

rebutgem aquestes invitacions i qualsevol altres que provinguin

d'empreses privades.

Donant-te les gràcies per endavant i disculpant-me pels trastorns

que pugui causar, rep una salutació.

XAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Regidor d'ICV-EUiA

Lloret de Mar
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