
El butlletí digital mensual d'informació d'ICVEUiA  Lloret Núm. 6  Juny 2013

APUNTES SOBRE EL PLENO DEL MES DE JUNIO

Los puntos más interesantes de este pleno fueron:

• Modificación del POUM relativa a los usos religiosos.
Ya viene de lejos este asunto, concretamente del año 2011 cuando la
mayoría absoluta de CiU con el apoyo del PP procedieron a la suspensión
durante un año de otorgamiento de licencias para la instalación de templos
religiosos. En el 2012 otra vez se pasa por pleno este asunto. Previamente
se mantuvieron reuniones con las comunidades religiosas y los partidos
políticos. De la propuesta inicial del equipo de gobierno de permitir los usos
religiosos en una zona del barrio de Fenals y en la zona industrial,
conseguimos que se dejase tal como estaba antes de la suspensión y se
añadiese la zona industrial. La postura de los diferentes partidos políticos en
el encuentro con las comunidades religiosas fue la que sigue: PP y Millor
apostaban en que la ubicación fuese exclusivamente en los polígonos
industriales, CiU se adaptaba a cualquier sugerencia y nosotros
conseguimos atraer al PSC en nuestra idea de que se dejase tal como
estaba antes de la suspensión y se añadiese la zona industrial. Esta fue la
propuesta que prosperó en el pleno de 2012. Pero hasta este último pleno y
en la fase de alegaciones, diferentes asociaciones de vecinos dieron la idea
de que se fijase una distancia de 300 metros en el casco urbano entre
centros religiosos. Y así es como salió adelante. Creemos que Lloret de Mar
retrocede, como mínimo, 8 años, que aleja los centros de culto de las
personas, que condena al ostracismo a diferentes religiones. Con los
condicionamientos técnicos que establece la ley para instalar centros
religiosos, y con la exigencia de los 300 metros de distancia, en la práctica
se traduce a que las diferentes religiones tengan que desplazarse a los
polígonos industriales para montar sus centros de culto. En definitiva salió lo
que la mayoría quería: lo diferente a nosotros fuera de la ciudad y bien
tapado.

• Moción presentada por el Millor para que los vecinos de las
urbanizaciones Lloret Residencial y Mont Lloret no paguen las tasas de conexión a la
red de agua potable del Ayuntamiento.

Dentro de pocos meses el Ayuntamiento de Lloret prestará el servico de agua a estas
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dos urbanizaciones. Hasta ahora es una empresa
privada quien lo hace. Es necesario

que hagamos un poco de historia para entender el
asunto. Con el desarrollismo de los años 60, en
toda la geografía comenzaron a aparecer
urbanizaciones, la mayoría de ellas sin ningún tipo
de control ni servicios por parte de las
administraciones. Unas de esas urbanizaciones
fueron las que aquí estamos tratando. A cambio de
poder construir, el Ayuntamiento puso como
condición al promotor que asegurase el suministro
de agua, cosa que hizo con sus propios pozos, pero
cuando estos comanzaron a fallar, optó por ceder
este suministro a una empresa privada: Riera de
Cabanyes. Esta empresa se ha caracterizado por
un rastro de anomalías en la gestión: cobra un
impuesto que después no liquida al ACA, no
garantiza el suministro del agua en los meses de
verano, falta de presión y presencia de
determinados elementos en el agua. Sin duda un
cúmulo de despropósitos caracteríosticos de una
empresa que lo único que le interesa son los
beneficios. Entendemos la desesperación de los
vecinos por todos estos años de un mal servicio y
caro. En estos tiempos no se puede consentir este
tipo de actuaciones. Nuestra pregunta al equipo de
gobierno fué clara: las obras de acondicionamiento
de la acometida de agua en toda la urbanización
supondrá un gasto extraordinario, que estimamos
entre 1,5 y 2 millones de euros. Si los vecinos
pagan la conexión, ¿se les asegura que no se les
aplicarán tasas especiales para la realización de las
obras de renovación de la red de agua? La
respuesta del equipo de gobierno fue la de ni si ni
no, sino todo lo contrario. Y ante esta chulería y
desprecio optamos por votar a favor de la moción.
Ahora vendrá otra batalla: que no se cobresn
impuestos especiales en estas urbanizaciones por
la renovación de la red de agua.

• Moción presentada por ERC pidiendo un
mejor servicio de salud en Lloret.
Esta moción parecía ser redactada por CiU: el
pobre alcalde él solo enfrente de tanto buitre no
puede hacer nada. Y la solución es cambiar la

composición del Consejo Rector de la Corporación
de salud del Maresme y La Selva teniendo mayor
presencia el Ayuntamiento de Lloret. También hace
mención a la supresión de urgencias durante el
invierno, al cierre del CAP de Fenals y a que las
mujeres que tinen que dar a luz se tienen que
desplazar al hospital de Calella. La verdad es que la
moción choca con las acciones de ERC. Tenemos
que recordar que este partido votó en contra de una
enmienda a los presupuestos municipales de 2012
para que se abriesen las urgencias. ICVEUiA
presentó una esmena a esta moción en la que se
pide a la Generalitat que en los presupuestos de
2013 no disminuya la partida destinada a sanidad.
Esta misma enmienda se presentó en el Parlament
de Catalunya siendo rechazada por CiU y ERC.
Aquí, en Lloret, se aprobó por unanimidad. Desde
luego hay partidos que Lloret dicen una cosa, en
Barcelona otra, en Madrid otra distinta y en
Bruselas todo lo contrario: y esos partidos son CiU,
ERC y PP. Dimos apoyo a la moción con la
incorporación de nuestra enmienda.

• Moción presentada por ICVEUiA pidiendo la
dimisión del ministro Wert y la supresión de la
LOMCE.
Esta ley es una más de las ocurrencias que tiene
este ministro, que desde que salió de tertuliano va
de burrada en burrada. Esta ley cuestiona la
inmersión lingüística y recentraliza loas decisiones
en educación. Las materias comunes pasan de un
55 a un 65% en todas las comunidades autónomas,
los consejos escolares pasan a ser órganos
consultivos, se aumenta el poder de decisión de los
directores, se ataca la cohesión social, promueve la
competencia entre centros y entre alumnos, etc. Lo
más noticiable de esta moción fue la actitud de los
concejales del PP, diciendo, como siempre que no
tienen argumentos, que es un asunto
supramunicipal y que tendríamos que hablar de las
cosas de Lloret. Como si la ley Wert no afectase a
los colegios de Lloret. La verdad es que estos dos
concejales del PP no hay por donde cogerlos, sus
grandes argumentaciones son que de lo que se
trata es un asunto supramunicipal o que ellos en
esa época no estaban. Vivir para ver la escasez de
pensamiento de la derecha. Esta moción se aprobó.

PERSONAL DE L'UNITAT DE SUPORT D'EDUCACIÓ ESPECIAL
En l'acord de pressupostos per a aquest any de l'Ajuntament de Lloret, firmat pel grup municipal d'ICVEUiA, es va
habilitar una partida econòmica per atendre als nen i nenes amb necessitats especials, doncs bé, us
comuniquem que a partir del dia 2 de maig es contracta amb pressupost municipal, dues vetlladores per la Unitat
de Suport d’Educació Especial de l’ Escola Angels Alemany. Aquestes vetlladores treballaran un total de 25 hores
cadascuna, per setmana, en horari lectiu donant suport a la USEE.
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DES DE LA RÀBIA
El negre que tenia l'ànima blanca...i els blancs
d'ànima negra.
Pere Box

Desprès del nomenament d'Obama com a premi Nobel de la Pau i desprès també del seu conegut slogan
electoral “yes, we can”, hem d'arribar a la conclusió que el fenomen Obama no ha estat més que un gran bluf. El
primer president negre dels EE.UU no ha estat capaç de donar un nou aire a la política, interior i exterior, del seu
país més acord amb les necessitats dels sectors més febles de la societat i a introduir canvis a la política exterior
mundial. Al reves, s'ha acomodat a un continuisme a priori, superant inclús
les polítiques ultradretanes dels Bush o Reagan. Aquest impostor ha estat a
Sudàfrica i ha volgut retre un homenatge a Mandela, com si ell mateix i el
seu país no haguessin tingut mai un paper cabdal en el manteniment de la
criminal política de l'apartheid. No ha demanat perdó al poble sudafricà per
que no té la vergonya necessària per ferho.
El cinisme i la poca vergonya l'han portat a dedicar enormes esforços
polítics i diplomàtics a demostrar que els actes criminals no son espiar
massivament ciutadans i governs de països amics, o agències
assabentades com l'Associated Press; o violar la privacitat d'uns i d'altres; o
transgredir les normes i lleis que protegeixen els drets i llibertats individuals.
El crim és revelar aquests crims, donarlos a conèixer, alertar a la societat

que estem sota un poder omnímode, irresponsable i immoral que s'autodenomina
democràtic i respectuós de la llei però que és exactament el contrari.

El que no se li perdona a Edward Snowden com tampoc a Julian Assange o al soldat
Bradley Manning, per l'assumpte Wikileaks és haver demostrat que els qui ocupen la
Casa Blanca no són cap altra cosa que una colla de perversos impostors que en nom de la

l libertat estan conduint al seu país, i al món, cap a un sinistre totalitarisme de nou tipus. El
president Obama ha demostrat, amb escreix, que la seva ànima es tan blanca com la dels
seus antecessors a la Casa Blanca i el poble americà, en una gran majoria, han oblidat
que el poble que anteposa la seguretat a la llibertat està condemnat a perdre totes dues
coses. I el paper d'Europa? Com diu la mitologia ha estat novament raptada pel Zeus
d'avui dia, els EE.UU., i ha tingut, com en la mitologia, tres fills: el Banc Central Europeo
(BCE), el Fons Monetari Internacional (FMI), i la Comissió Europea (CE), tots tres enemics

a mort de la Democràcia.

Al nostre país la ràbia creixent de la població no fructifica
en una rebel∙lió massiva. El més indignant, al meu
entendre, es l'abandó cruel i dolós dels més febles i
desprotegits, els dependents, aquells per als quals el futur
no te sortida si no és a través d'ajuts institucionals, nens i
adults amb síndrome de Down, esclerosi múltiple,
Alzheimer, etc., etc., als que el nostre Govern, si, el Govern
del dret a decidir, ha deixat a les escombreres de l'oblit
sense que ningú pugui decidir. Un crim del que algun dia,
espero, hauran de donar comptes junt amb els actuals
governants de l'estat espanyol, aquests pocasoltes i poca
vergonyes que, mentre sumeixen al país en la incertesa, el
desànim i la ràbia, no son capaços de donar una explicació
creïble de dues dècades d'extorsions i robatoris.

I ja per acabar, la poca vergonya del “Govern dels millors”.
La senyora consellera d'Ensenyament, segons les noticies
recents, ha contractat com assessor a un noi de 24 anys de Girona, sense cap experiència i coneixements sobre
ensenyament, apart de ser president de les Joventuts de Convergència, la JNC, amb un sou d'uns 50.000 € l'any,
o sigui 14 pagues de 3.571 € al mes, el doble del que cobra qualsevol ensenyant amb antiguitat inclosa, quantitat
a la que es pot afegir un complement especific d'uns 23.016,24 € anuals més. Des de la ràbia crec que els
assessors que anomenen els partits polítics haurien d'estar pagats pel partit que els anomena i no per les
administracions, que ja compten amb un nombre important de bons professionals molt ben qualificats per
assessorar als polítics.

Mentre tot això arriba, serem feliços i menjarem xoriços.
Ah, i que no falti el futbol!!!



pàg. 4

SOCIETAT DE CONSUM:
L'aigua

Ioia Ramos

L'aigua, ben comú de la
humanitat que no deuria tenir
amo, ja que ningú la va
inventari que la naturalesa
pertany a totes les persones, o
crec que asi deuria ser, la
monopolitzen tres o quatre
empreses al món. Tot el
continent africà pateix per falta
d'aigua i nosaltres, els dels
continents mes avanzats "que
obrim les aixetes de les nostres
cases i l'aigua sorgeix a raig i és
potable, ens dediquem a
comprar litres i litres d'aigua que
la majoria de vegades no són ni
de brollador i contaminem el
planeta amb els envasos de
plàstics que es fabriquen del
petroli. som absolutament
incoherents amb el nostre
comportament.
Hi ha aigües que valen més que
el preu d'una ampolla de vi, però
som tan sibarites que la
comprem, quan anem a un
restaurant i demanem aigua
potser ens costi dos euros quan
podriam demanar aigua de
l'aixeta que és el normal. Una
cosa bona tenen els Estats Units
i és que l'aigua que et serveixen
sempre és de l'aixeta tret que
vulguis beure aquesta tan
especial que val mes que el
menú.Comencem a demanar
quan anem a algun lloc a menjar
que ens serveixin aigua de
l'aixeta i a poc a poc si
comencem una campañam de
no demanar aigua embotellada
al final es donaran compte que
som "normals" i tal vegada
puguem aconseguir mentalitzar
que les grans embotelladores
envien el seu producte als
paisos que la necessiten. Ja sé
que això és ser molt naïf però
per algun costat hem de
començar.

Per la diversificació del Model Turístic de les comarques
gironines.

Des de fa molts anys, el sector turístic té una rellevància molt important a les
nostres comarques, tant a nivell social com econòmic. En el que fa referència
a l’impacte econòmic que això comporta al nostre territori podem afirmar que
és determinant per el desenvolupament econòmic d’aquest i a l’hora, també
fa que molts municipis hagin de dependre gairebé exclusivament d’aquest
sector.
El model i l’oferta turística de les comarques gironines, especialment, està

quasi monopolitzat pel que s’anomena “turisme de sol i platja” del qual
diverses opinions i estudis coincideixen en que cal diversificar l’oferta turística
per evitar aquesta dependència, per tant, es urgent impulsar i potenciar
altres tipus d’ iniciatives turístiques. Les nostres comarques tenen suficient
potencial com per fer una aposta més variada per atreure altres segment de
turisme.
No es tracta de qüestionar aquest model turístic: l’aportació econòmica que
reben molt municipis és determinant per a la seva subsistència ,per exemple
en municipis com Lloret de Mar, el 80% de les places hoteleres estan
dirigides cap aquesta demanda, això es tradueix en llocs de treball i
l’activació d’altres sectors, especialment el comerç i el lleure. Però això pot
comportar un risc de fet ja està succeint i es que com a conseqüència de
l’actual situació econòmica, que afecta en major mesura a les rendes més
baixes, la disminució de les pernoctacions i de l’ocupació de les places
hoteleres esta produint un impacte negatiu en aquest municipis, perquè
comporta un escurçament de la temporada d’estiu,amb la conseqüent
disminució de creació de llocs de treball de mes llarga durada.
El sector hoteler, el majoritari a les nostres comarques, fins ara ha fet una
aposta pel continuisme, es a dir, oferir places d’ocupació de baix cost, la qual
cosa genera una situació de competència deslleial dins del mateix sector i
degrada les condicions de treball i econòmiques dels treballadors del sector,
sense acreditar la més mínima intenció de fer una aposta per la
professionalització d'aquests.
És evident que, més d’hora que no pas tard, hi haurà d’altres països de la
Mediterrània que estaran en condicions de competir per aquest turisme de
baix cost. A això, cal afegirhi, en un futur no molt llunyà, l’increment del preu
del petroli, tot plegat comportarà un encariment de les ofertes que les grans
cadenes hoteleres posaran en el mercat amb la corresponent davallada de
visitants.
Per tant no podem esperar més a que això ens atrapi perquè l’impacte
econòmic i social que pot detraure de l’activitat turística pot tenir
conseqüències molt greus en temes d’ocupació i de viabilitat del sector. És
hora, per tant, de fer una aposta per diversificar l’oferta turística de les
comarques gironines i el seu model turístic, i ha arribat l’hora també perquè
totes les Administracions, els agents socials i els propis empresaris afrontin la
responsabilitat d’impulsar un nou model sostenible en el temps i divers en
l’oferta per no morir d’èxit. Des de CCOO estem a punt per parlarne.

Josep Maria Montalbán Ruiz, secretari general de la FECOHT de CCOO de
les comarques gironines.
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From: ICVEUiA Lloret de Mar=20
To: xxxxxxxx@xxxxxx=20
Sent: Tuesday, May 28, 2013 11:33 AM
Subject: Centres Mercadona Lloret de Mar

Bon dia.
Des del Grup Municipal d'Iniciativa per CatalunyaEsquerra
Unida desitgem ferte arribar la nostra preocupació per les
poques persones de Lloret de Mar s'han contractat amb
l'obertura del nou centre comercial que heu obert
recentment.

Sabem que des del Servei d'Ocupació Municipal han enviat
gairebé 200 perfils de persones de Lloret que desitjaven
treballar en aquest nou centre. L'obertura d'aquest centre
comercial suposa crear expectatives en persones que
porten temps a l'atur o persones que desitgen tenir una
feina estable durant tot l'any. Avui dia, i si la informació que
tenim és certa, encara no s'ha procedit a la contractació de
persones del nostre municipi, per la qual cosa s'ha generat
una desillusió i incertesa entre les persones que havien
passat alguna prova. Som coneixedors que durant l'estiu
teniu previst contractar al voltant de 10 persones de la
ciutat, un fet positiu, però que no arriba a les previsions
que s'havien fet.

No ens correspon valorar la política de personal que
seguiu, però sí que ens prenem la llicència de fervos un
parell de recomanacions a l'hora de realitzar noves
contractacions.
* Ens agradaria que a les pròximes ampliacions o
substitucions de plantilla dels centres de treball que teniu a
Lloret, tinguessin preferència les persones que us facilita el
Servei d'Ocupació Municipal i que viuen en Lloret.

* També ens agradaria que a les pròximes ampliacions o
substitucions de plantilla en els centres de treball de les
poblacions veïnes, tinguéssiu en compte les persones que
us facilita el Servei d'Ocupació Municipal i que viuen en
Lloret.

Confiem que aquestes aportacions que t'hem realitzat et
serveixin en el futur. Quedo a la teva disposició per al que
creguis oportú.
Rep una cordial salutació.

Xavier Rodríguez Pacios
Portaveu del Grup Municipal d'ICVEUiA
Lloret de Mar

Mail enviat pel regidor
d'ICVEUiA a Mercadona

NUESTRA PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE LA
LICITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA PISCINA
MUNICIPAL

Después de haber examinado el pliego de
condiciones para la explotación de la piscina
municipal de Lloret de Mar, queremos realizar las
siguientes consideraciones:

• El único objetivo de este pliego es el de
“quitarse de en medio un muerto”. No podemos
entender que aquellos que se presentan a unas
elecciones para gestionar lo público sean los
primeros en privatizarlo. Quizás nos den razones
económicas, pero nosotros nos hacemos la
siguiente pregunta: si una empresa privada es
capaz de gestionar esta piscina y obtener
beneficios, ¿cómo se puede explicar que no se
gestione desde el ayuntamiento y así tener
beneficios? NOSOTROS ABOGAMOS POR LA
GESTIÓN PÚBLICA DIRECTA DE LA PISCINA
MUNICIPAL.
• Con este pliego NO sólo privatizamos la
gestión de la piscina, si no que se PRIVATIZA UN
ESPACIO PÚBLICO QUE HASTA AHORA SE
HACE SERVIR DE APARCAMIENTO GRATUITO.
Con respecto a esto, ICVEUiA presentará una
alegación en esta materia, y realizará una
campaña entre los usuarios del aparcamiento para
informarles de tal extremo.
• En cuanto a la cantidad que la empresa
tiene que pagar al Ayuntamiento, no entraremos a
valorar si el tanto por ciento acordado es mucho o
poco, sino a que se hace en base a las
declaraciones que formule el concesionario,
cuando la capacidad de inspección del área
económica del Ayuntamiento de Lloret es escasa.

Cuando se resuelva el concurso haremos una
valoración de mayor profundidad sobre aspectos
que en estos momentos no podemos realizar
como, por ejemplo, las tarifas que se aplicarán.




