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PRESSUPOST MUNICIPAL 2016. EL QUE HEM ACONSEGUIT

 A proposta nostra es crea una partida de 45.000 euros per subvencionar la pujada de l'IBI a les famílies que més ho

necessiten, amb criteris econòmics; per tant, es grava els que més tenen i es beneficia a qui menys tenen.

BENESTAR SOCIAL

 Transferències a famílies (partida per a la gent que no pot pagar rebuts de llum, gas, lloguers, llibres...), hem aconseguit pujar

50.000 euros respecte a la proposta inicial de l'equip de govern, i 100.000 euros respecte a l'any passat. Una dada rellevant és

que el 2012, quan no incidíem en els pressupostos, la partida de Benestar Social Transferències a Famílies era de 50.000

euros, en el dia d'avui és de 330.000 euros.

Hem aconseguit la realització d'un pla per a l'activació del patrimoni en desús; és a dir localitzar tots els pisos buits del

municipi per després actuar en conseqüència: 25.000 euros.

ENSENYAMENT

 Transferències a Famílies: hem aconseguit 50.000 euros més del pressupostat inicialment per l'equip de govern, que queda

en 190.000 euros. Aquest any 243 nens tenen beca menjador, i per al curs que ve hem estimat que seran uns 300. En aquesta

partida també es consigna la socialització de llibres.

 Es crea una nova beca amb una dotació de 15.000 euros per a les famílies, amb criteris econòmics, que anirà destinada a la

compra de material escolar i llibres.

 Es crea una partida de 15.000 euros destinada a les activitats extraescolars dels nens amb altres necessitats.

MATERIAL URBÀ

 Augment de 10.000 euros a la partida destinada a mobiliari urbà.

OBRES

 Hem aconseguit que es reformi la intersecció entre els carrers Fusters i Joaquim Lluhí, al barri de Can Ballell.

 Reformes dels passatges del Puig, Felip i Gibert i Na Marina.

 Al carrer Puig de Castellet, creació d'una partida de 100.000 euros per reformar aquest carrer. Aquesta inversió serà

plurianual.

 Hem aconseguit una partida de 150.000 euros per cobrir la pista poliesportiva del CEIP Pompeu Fabra i així guanyar espai

cobert per a la realització dels esports de sala i activitats extraescolars.

 Continuem avançant en la substitució, en l'enllumenat públic, de les bombetes de vapor de mercuri per vapor de sodi;

per aquest any es disposen de 200.000 euros.

 Partida de 10.000 euros per a l'adequació i rehabilitació de la part civil del cementiri del municipi.

 Hem augmentat en 5.000 euros la proposta de l'equip de govern per a subvencionar la creació de nous llocs de treball,

quedant en 25.000 euros.

 Creació d'una partida de 5.000 euros per a ajuda als treballadors en cas d'impagament empresarial.

 Implantació de l'alarma silenciosa. Això consisteix en una APP de mòbil que connecta directament els comerços,

restaurants.. amb la policia.

 Instar a la regidoria d'esports a portar competicions de primer nivell a la piscina municipal.

 Crear dues zones de càrrega i descàrrega al municipi, una als barris del Molí, Rieral, Can Ballell i Mas Baell on aquestes

zones durin fins divendres nit, tenint els caps de setmana alliberades més zones d'aparcament gratuït en superfície; i l¡altre,

al centre que no es modificarà.

 Una demanda nostra també ha estat, encara que ja venia recollida en els pressupostos, la d'embellir l'entorn de la piscina

municipal.
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Moció contra la llei 4/2015 de protecció de la

seguretat ciutadana (llei mordassa) (Agost2015).

A favor: ICVEUiA, CiU, PSC, ERC i Podem.

En contra: Ciutadans i PPC. APROVAT

Moció de rebuig a l'acord comercial i d'inversió

entre la Unió Europea i els Estats Units (TTIP)

(Agost2015).

A favor: ICVEUiA, ERC i Podem.

En contra: Ciutadans i PPC.

Abstenció: CiU i PSC. APROVAT

Moció de suport al compromís de les escales i

contra la precarietat laboral en les contractacions

públiques (Setembre 2015).

Unanimitat

Moció per retirar la distinció d'honor municipal a

Francisco Franco i tres alts càrrecs de la dictadura

(setembre 2015).

Unanimitat.

Moció per declarar Lloret de Mar ciutat acollidora

de persones refugiades de la guerra de

Siria(Setembre 2015).

Unanimitat

Moció per a demanar la creació d'un espai a les

platjes de Lloret per a l'esbarjo dels gossos

(setembre 2015).

Unanimitat.

Moció de suport a la treballadora de l'hotel

D.Juan, Toñi Barrera (Octubre 2015).

A favor: ICVEUiA, CiU, PSC, PP i Podem

Abstencions: Millor, ERC i Ciutadans

Moció per demanar la creació d'una ordenança

municipal reguladora de l'execució alternativa al

pagament de deutes amb l'hisenda municipal

mitjançant la realització de treballs en benefici de

la comunitat (Novembre 2015).

Unanimitat

Moció per a demanar a la Generalitat el

compliment de la legislació en relació al

finançament de les escoles bressols municipals

(Novembre 2015).

A favor: ICVEUiA, Millor, PSC, Ciutadans, PP i

Podem.

En contra: CiU i ERC

Les mocions del nostre grup
municipal

(Agost  Desembre 2015)

APROVAT

APROVAT

APROVAT

APROVAT

APROVAT

APROVAT

APROVAT

Esta es la evolución del turismo en Lloret de Mar en los últimos 6 años. Se podría hacer un

estudio pormenorizado, comparando cifras de diferentes años y comparando diferentes

elementos entre si. Pero nosotros nos ocuparemos de comparar los datos del primer año de que

se disponen cifras, 2010, con las cifras del año 2015. Tenemos que decir que no hemos añadido

las cifras de los meses de enero y diciembre ya que no están disponibles en todos los años.

Como podemos observar el número de establecimientos abiertos no ha variado

sustancialmente, 1 más, un aumento del 1,5%. En cuanto a plazas hoteleras, la diferencia entre

2010 y 2014 es de un 0,3%, cifra del todo insignificante. En cuanto a viajeros ha habido un

aumento de más de 11.210 personas, que en porcentaje representa un aumento del 10,2%.

En las pernoctaciones ha habido casi 11.361 más, es decir, un aumento del 2,3%. Donde si

existe una variación significativa es en el personal contratado que en cifras absolutas

representa la destrucción de 371 puestos de trabajo, es decir, en los hoteles de Lloret de Mar

ha desaparecido un 16,5% de puestos de trabajo en 5 años.

En conclusión, vemos que el número de viajeros y pernoctaciones han subido y sin embargo

el empleo ha bajado significativamente, es decir, hay más carga de trabajo en l@s emplead@s

de los hoteles. Otra conclusión que podemos deducir es que, al haber más turistas y más

noches facturadas con menos trabajadores, que a su vez tienen sueldos más bajos, ha de haber,

necesariamente, una peor calidad del servicio, cuestión que, por lo visto, no preocupa en

absoluto al empresariado mientras su beneficio siga siendo superior y el coste de la crisis, con el

apoyo legal de los partidos conservadores, siempre acaben pagándolo los trabajadores y las

trabajadoras.

EL TURISMO DE LLORET DE MAR EN CIFRAS

2015: AÑO EN QUE SE HAN CREADO MENOS PUESTOS DE TRABAJO

Moció per a demanar la participació dels sindicats

i les associacions de veïns a la divisió "Lloret

Turisme" de l'Empresa Muncipal "Lloret Futur"

(Novembre 2015).

Aquesta moció es va retirar perquè l'equip de govern

es va comprometre a modificar els estatuts de la

societat municipal, en un plaç màxim de 6 mesos,

per donar cabuda a la participació ciutadana.

Como resultado de nuestro intenso y continuado trabajo de los últimos años en Lloret de

Mar, desde ICVEUiA hemos ayudado a lograr unos resultados históricos en la

últimas elecciones generales.

Sin duda alguna la confluencia de las fuerzas de izquierdas también ha ayudado a lograr

estos resultados.

Apostamos por la confluencia a nivel estatal de las fuerzas de izquierda, que si se hubiese

conseguido, con toda seguridad estaríamos ante un escenario político completamente

diferente, ya que dicha confluencia habría logrado, como mínimo, situarse como la segunda

fuerza política estatal haciendo posible el desalojo de Rajoy y el PP del gobierno para poder

llevar a cabo las necesarias políticas sociales que los trabajadores necesitamos.

Gráfico de los resultados de las elecciones generales del 20 de Diciembre en Lloret de Mar.

Resultados históricos en las elecciones generales del 20D
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ORDENANCES FISCALS 2016. EL QUE HEM ACONSEGUIT

 La proposta de l'equip de govern era la de bonificar l'Impost de bens immobles(IBI) i l'impost d'activitats económiques(IAE)a

les empreses s'estableixin a Lloret de Mar. Nosaltres vam supeditar aquesta bonificació a que aquestes empreses crein un

mínim de nous llocs de feina i que siguin amb contractes indefinits.

IAE

 La proposta de l'equip de govern era la de pujar el preu de l'aigua. Nosaltres vam aconsseguir la congelació del preu i la

facturació en tres trams a partir del segón trimestre de l'any.

AIGUA

 Hem aconsseguit que els jubilats i jubilades que es matriculin en més d'un curs dels que es fan al Casal de la Gent

Gran, tinguin diferents descomptes.

JUBILATS

 Hem aconsseguit la tarifació social, es a dir que es paga segons els ingressos de la família.

 La proposta de l'equip de govern era la de pujar el preu dels aparcaments. Hem aconsseguit congelar els preus i en els

abonaments es crean dos tipos: Els aparcaments utilizats majoritàriament pels turistes, que pujen de preu i els utilitzats

majoritàriament pels vilatans(zona esportiva i Costa Carbonell) en els que es mantenen els preus.

L'AJUNTAMENT APROVA, AMB EL NOSTRE VOT EN CONTRA,
L'AMPLIACIÓ DEL CAMP DE GOLF DE L'ANGEL

La pretensión inicial de la

modificación del POUM en este

sector era la de ampliar de 9 a 18 hoyos

el campo de golf, con todos los

equipamientos necesarios para la

práctica de este deporte, y la

construcción de un hotel.

La Comisión Territorial de

Urbanismo rechazó la propuesta de la

construcción del hotel, ya que se iba a

realizar en terrenos no urbanizables.

¿Qué se construirá en este

paraje?

 Campo de golf de 18 hoyos.

 Red de caminos: de los caminos

existentes solo se mantendrás el

trazado del camino de Sant Pere del

Bosc, por lo que atañe al resto, se

modifican todos los trazados.

 Las edificaciones situadas en la

plataforma contígua, por el sur, al

camino de Sant Pere del Bosc, se

construirá una casaclub y un

aparcamiento exterior.

 Las edificaciones situadas en el

otro lado, al norte, del camino de Sant

Pere del Bosc, se construiran

edificaciones destinadas a almacen,

oficinas, vestuarios...también se

construirá una gasolinera exclusiva

del campo de golf y un aparcamiento

exterior.

 También se preven otras

edificaciones, como una marquesina

destinada al campo de prácticas que

incluyen una construcción para guardar

el material.

 Las casetas protegidas de l'Angel

situadas a ambos lados del camino de

Sant Pere del Bosc se podrán habilitar

para usos de servicios higienicos,

puntos de información o un bar.

¿Porqué nos oponemos?

 Prevé la cesión de terrenos para

la contrucción de la prolongación de

la autopista, proyecto con el que

estamos en desacuerdo.

 En un futuro próximo se realizará

otro plan parcial en terrenos

colindantes con este del campo de golf

en el que está prevista la construcción

de alrededor de 300 viviendas.

 En la pasada década todos los

informes redactados por Medio

Ambiente fueron desfavorables a

ampliar el campo de golf.

Curiosamente, y coincidiendo con el

gobierno de CiU en la Generalitat,

estos informes pasan a ser

favorables, ¿por qué?.

 Consideramos que es un proyecto

totalmente innecesario, tanto el golf

como la posterior construcción de

viviendas a su alrededor, ya que Lloret

está perdiendo población y existe un

parque de viviendas vacías importante.



Des de la Plataforma Aturem la C32 ens volem dirigir a tots els veïns i

veïnes de Lloret per deixar palès el nostre posicionament sobre el

perllongament de l’autopista C32 fins a Lloret de Mar.

En nom de les 40 entitats adherides a la plataforma, i en nom de les

més de 6000 signatures recollides fins el moment, volem expressar la

nostra indignació davant l’anunci que va fer fa unes setmanes el conseller

en funcions, Santi Vila, de començar les obres d’aquesta infraestructura el

proper mes de maig. Un acord que dóna el vistiplau a un projecte

elaborat d’esquenes a la ciutadania i amb l’opacitat com a característica

principal.

Una infraestructura amb un elevat impacte ambiental i paisatgístic i

que, de ferse, malmetria de manera irreversible els paratges naturals i

culturals del Vilar, Sant Pere del Bosc, l’Àngel i Les Alegries.

Un projecte que perjudicaria econòmicament a tots els usuaris de

l’autopista C32, ja que l’acabarem pagant amb l’allargament del període

de concessió d’aquesta autopista, que acaba el 2021, segons el compromís

adquirit per la Generalitat de Catalunya en el conveni signat amb la

concessionària Abertis.

Des de la plataforma veiem necessari millorar la nostra mobilitat i

comunicacions, però no a qualsevol preu, i menys, amb imposicions que

evitin qualsevol tipus de debat amb el territori sobre quines haurien de

ser aquestes solucions. Solucions com són ara la millora i desdoblament de

les vies de comunicació actuals: la carretera GI682 de Blanes a Lloret, la

carretera C63 de Lloret a Vidreres, la construcció de les rondes de

circumval∙lació de Blanes i Lloret ja aprovades i, sobretot, mesures de

potenciació del transport públic que serviran realment per disminuir el

trànsit intermunicipal de la zona.

Imposicions que fins i tot han portat a l’Ajuntament de Lloret de Mar a

deixar sense efecte un acord plenari on s’instava a la Generalitat de

Catalunya a aplicar una moratòria a l’inici de les obres de prolongació de

l’autopista C32, així com la celebració d’una consulta popular a nivell

municipal per decidir sobre aquesta infraestructura i les seves alternatives.

Un comportament, aquest, que entenem atempta contra els valors més

universals de la democràcia, la transparència i la participació ciutadana.

Un frau democràtic i un menyspreu envers la ciutadania que demostren

alguns partits locals, com són ara Convergència Democràtica de Catalunya

i ERC de Lloret, que neguen la possibilitat de decidir sobre aquelles

qüestions cabdals per al territori. Dos representants de la política local,

l’alcalde Jaume Dulsat (CDC) i el regidor i diputat Jordi Orobitg (ERC),

que INCOMPLEIXEN un acord de ple, així com els seus propis

compromisos electorals. Un comportament que no arribem a entendre

quan es tracta de dos dels partits que tenen com a bandera pròpia el

reclam del dret a decidir.

Creiem que, un nou país i una nova societat, s’han de construir entre

tots, amb més democràcia, amb més honestedat, amb més transparència i

amb més participació ciutadana.

Plataforma Aturem l'Autopista C32

Hi ha alternatives!

Autopista:
Queremos que tú
decidas.
CiU,Millor,PSC,ERC
y PP no te dejan.
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Plataforma Aturem l'Autopista C32

Durant la campanya electoral de les

municipals, prop de 200 persones ens

concentràvem en un acte electoral de CiU amb el

Conseller de Territori i “sostenibilitat” Santi Vila

per protestar contra el recent anunci d’ampliació

de l’autopista fins a Lloret de Mar. En paraules

seves, davant les càmeres, es va comprometre a

respectar la decisió dels municipis afectats.

D’aquesta manera, els plenaris municipals de

Blanes i Lloret van aprovar la realització

d’una consulta popular sobre l’infraestructura

d’Abertis i la petició d’una moratòria del

projecte a la Generalitat. En els darrers mesos,

però, hem vist com tant el conseller com Abertis

han fet un xantatge intolerable al territori.

Primer, “amenaçant” de deixar sense inversions

el territori i portant els 70 milions (d’Abertis, no

de la Generalitat) a un altre lloc. Per últim amb

la presentació per sorpresa i amb els alcaldes de

la zona com a coartada, de l’ampliació de

l’autopista més enllà de les Alegries, fins a

Canyelles, al límit amb Tossa de Mar.

Xantatge, però, que no s’aguanta per

enlloc. Per un costat, perquè els 70 milions són

d’Abertis, no de la Generalitat, i això demostra

com el veritable objectiu no és l’autopista ni

millorar la mobilitat de la zona, sinó en provocar

un desajust de la concessió de la C32 que

obligui a allargar els peatges d’Abertis més enllà

del 2021, quan hauria de passar a titularitat

pública. Per un altre, amb la construcció del

túnel de més d’un quilòmetre sota els turons de

Lloret valorat en 100 milions d’euros pagat amb

pressupostos de la Generalitat. S’ha de tenir el

morro molt gran per afirmar que es descartava el

projecte de desdoblament i construcció del carril

bus (32 milions) o del trentramvia (80 milions)

entre Blanes i Lloret per falta de finançament de

la Generalitat i que, en canvi, el Conseller d’una

Generalitat en fallida prometi, per coaccionar els

alcaldes del territori, una ampliació sota les

roques de més de 100 milions pagada per una

Generalitat que no paga ni les farmàcies ni les

beques menjador de les escoles públiques.

Fruit de l’anunci del Conseller, els alcaldes no

només s’han plegat, sinó que en el cas de Lloret

han arribat a retirar una consulta popular per un

projecte que ara ja no només destrueix els

paratges de Sant Pere del Bosc, el Vilar i les

Alegries, sinó que arriba fins a Canyelles.

I tot, per un túnel fantasma.

El túnel fantasma de Lloret



L'Ajuntament de Lloret de Mar va acomiadar de manera fulminant i improcedent una treballadora

del departament de Benestar i Família més de set mesos després que fos seleccionada mitjançant

un procés de selecció d'urgència en què va quedar en primer lloc de la llista d’aspirants.

Tot i reconèixer la improcedència de l'acomiadament, comunicat el mateix dia en què la treballadora

es reincorporava després d'una

setmana de vacances, l'alcalde,

Jaume Dulsat i Rodriguez, que

ni ha vist l'expedient personal

de la treballadora ni ha parlat

amb ella, a través del

departament de RRHH, ha

fonamentat el mateix en un

informe desfavorable de la

directora del departament, Anna Extremera i Venzal, sense que durant els més

de set mesos de treball hagi existit cap advertència prèvia ni la treballadora

hagi incorregut en cap falta de cap tipus.

La treballadora ha estat substituïda per la segona de la llista del procés de

selecció, una amistat de l'entorn de la regidora del departament, Mònica

Cunill i Olivas.

Aquest acomiadament se suma, aquest any, a la no superació del

període de prova per part d'una altra treballadora del mateix departament

tan bon punt va donar a conèixer que estava embarassada. En aquest cas la

senyora Anna Extremera i Venzal no va necessitar, òbviament, set mesos i mig

ni va haver de redactar cap informe. D'una banda, s'ha demostrat una total

manca de sensibilitat en fer fora una dona embarassada dintre d'un

departament que hauria de ser especialment sensible envers la problemàtica de les dificultats de les dones per poder compatibilitzar

maternitat i vida laboral.

D'altra banda, si com a directora del departament, la senyora Anna Extremera i Venzal necessita un període de prova fet a mida,

contradient el que regula la legislació, demostra que, segons el principi de Peter, ja ha arribat al seu grau màxim d'incompetència, pel que,

presumptament, necessita instaurar un sistema de por i silenci al seu departament a fi de no ser substituïda. Però no només és incompetència, sinó

un nou cas de nepotisme i amiguisme a l'ajuntament de Lloret de Mar, que finalment paga una treballadora.

En aquest ordre de coses, no importa el resultat de les proves de selecció ni el període de prova que estableixi la llei: si és necessari col∙locar algú

de la família només cal un informe desfavorable absolutament subjectiu i difamatori, que la regidora de torn faci el que han fet fins ara altres

regidors d'aquest departament anteriorment, és a dir, res, i que l'alcalde ho signi, sense escrúpols, fent els ulls grossos.

La indemnització es paga amb els diners de tots. És a dir, l’ajuntament assumeix amb diners públics la incapacitat de la seva directora de

benestar i família, alhora que deixa a la treballadora acomiadada sense possibilitat de tornar a presentarse a futures proves de selecció a

l'ajuntament de Lloret de Mar, ja que l'informe consta en el decret d'alcaldia.

l'espurna | 5

ACOMIADAMENT IMPROCEDENT A L'AJUNTAMENT
∙ El batlle Jaume Dulsat acomiada a una treballadora de l'àrea de Benestar i Família.

∙ L'acomiadament es va realitzar per a col∙locar a una amiga de l'entorn familiar de la regidora del

departament.

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret i Mónica Cunill,
regidora de Benestar i Família, responsables
d'acomiadament improcedent i d'amiguisme.

JUSTIFICANT SUBVENCIÓ AJUNTAMENT ANY 2015

Desde que en el año 2013 el

pleno del Ayuntamiento exigió

a los grupos municipales la

justificación de la subvención

recibida, hemos sido el único

grupo en justificar las

subvenciones recibidas en estos

años.

Esperemos que esta vez, los que

nunca han justificado los gastos de

las subvenciones, lo hagan este año.

Este año pediremos que a

aquellos grupos que no justifiquen la

subvención no se les haga efectivo el

pago de la misma, hasta que lo

justifiquen.

Extracte del decret d'alcaldia



El hotel Selvamar abrió sus puertas en el año 1988 y la empresa propietaria, Edimburgo,

tiene su sede en Liechtenstein, paraiso fiscal. Durante estos años la administración del

hotel ha ido cambiando sucesivamente de empresa propietaria, creando un entramado

empresarial, creemos que con el objetivo de camuflar las deudas y con ello evitar hacer frente

a sus pagos.

Durante estos años el hotel ha tenido un promedio de ocupación del 85% y ha pasado de

estar abierto durante 11 meses a tenerlo solamente 7 meses, y tambien ha pasado de ser un

referente de celabraciones familiares(bodas, bautizos, comuniones, etc...) a perder este

segmento de negocio.

Debido a la pésima gestión empresarial y a la avaricia de los dueños, las deudas se han

ido acumulando hasta llegar a una cantidad prácticamente imposible de pagar. Esta espada de

Damocles ha estado siempre sobre las cabezas de los trabajadores, condicionando el pago de sus

salarios, de ahí que el comité de empresa, viendo la posibilidad de no cobrar por el trabajo

realizado, tuviese siempre preparada una movilización en los primeros 5 días de cada mes.

Al acabar la temporada turística del año 2015 los propietarios venden el hotel, cierran sus

puertas y dejan a deber a los trabajadores salarios, finiquitos, etc, es decir una media de

3.200 euros por trabajador. A partir de este momento comienzan las movilizaciones de los trabajadores en defensa de sus salarios. ICVEUiA apoya las

reivindicaiones de los trabajadores y siempre estaremos a su lado.
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LA IRRESPONSABILIDAD SOCIAL DE ALGUNOS EMPRESARIOS
Conflicto laboral en el hotel Selvamar.
La empresa cierra las puertas debiendo dinero a los trabajadores.

Aspecto de la movilización de los trabajadores del hotel
Selvamar en defensa de sus salarios

PRESENTACION EN LLORET DEL LIBRO "LAS QUE LIMPIAN LOS
HOTELES"
Historias ocultas de precariedad laboral.

Conflicto laboral en el hotel Selvamar.

Aspecto de la sala de actos del Ayuntamiento en la

presentación del libro por su autor Ernest Cañada

El pasado 22 de Enero se presentó en la sala de plenos del

Ayuntamiento de Lloret el libro "Las que limpian los hoteles" de

Ernest Cañada.

Este libro recoge los testimonios de varias trabajadoras del sector del

estado español, que relatan las duras condiciones laborales y la

sobreexplotación que padecen.

El libro se enmarca dentro de la campaña que CCOO y UGT, con el

apoyo de la RelUITA y Alba Sud, organizan durante los meses de

febrero y marzo en un gira de presentaciones por toda España.

NO A LA REPRESIÓN SINDICAL
El hotel D.Juan intentó silenciar a Toñi Barrera, delegada sindical de CC.OO.

La movilización obrera paralizó la sanción a la sindicalista.

Toñi Barrera en la concentración convocada en
su apoyo

El hotel D.Juan impuso una sanción de 15 días de suspensión de empleo y sueldo a la delegada

sindical de CC.OO. Toñi Barrera, por denunciar públicamente las condiciones laborales de las

camareras de piso.

CC.OO. recurrió la sanción ante el juzgado de lo social y, paralelamente, convocó una concentración el

día 7 de octubre de protesta y rechazo a la actuación de la empresa, a la que acudió un importante número

de trabajadores y trabajadoras.

El grupo municipal de ICVEUiA presentó, en el pleno del mes de octubre, una moción para que la

corporación se solidarizase con la trabajadora y condenando la actuación de la empresa, siendo

aprobada esta moción.

El 10 de diciembre se resuelve el conflicto con un acuerdo entre las partes sin necesidad de llegar a

juicio. La empresa retira sustancialmente la sanción impuesta a la trabajadora.

Con organización y unidad de los trabajadores y trabajadoras nuestros derechos no serán pisoteados.



DONDE NOS PUEDES ENCONTRAR
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Des del dia 6 de gener, dia de Reis, com a conseqüència del col∙lapse de les

urgències de l'Hospital de Calella, es deriven pacients, via ambulància, a

les urgències de l'Hospital de Blanes. Aquesta situació és una de les causes que

està provocant el col∙lapse en aquest hospital. Segons informa la Secció Sindical

de CCOO, el pic més elevat s’està produint des de divendres passat i a dia d'avui

segueix sense millorar.

Una altra de les causes del col∙lapse a l’Hospital de Blanes es deu a la

reunificació de serveis que va significar la pèrdua de llits per pacients aguts,

concretament la meitat de la 4a planta d’aquest hospital. Donada aquesta

situació, els pacients no poden ser ingressats i provoquen un greu i preocupant

col∙lapse del servei d'urgències.

CCOO sempre s’ha posicionat contra el tancament de serveis i la pèrdua de

llits, i ara que engeguem un nou Govern, el que CCOO reclama és que es

reverteixin totes aquelles pèrdues que s’han patit a la sanitat catalana els darrers

anys i que estan afectant a la ciutadania i als treballadors i treballadores de la

salut pública.

∙ Aquest son els serveis sanitaris que s'han perdut a la nostra vila i a l'hospital comarcal:

∙ Desaparició del servei de Ginecòloga i Obstetrícia en el 2011.

∙ Reducció del personal de Consultes Externes.

∙ Eliminació de 8 habitacions, (16 llits) de Medicina Interna.

∙ Desaparició del servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de La Selva traslladantlo a l'Hospital Sant Jaume de Calella.

∙ A partir de les 20h NO HI HAURÀ Cirurgià a l’hospital.

∙ Reducció de unitats i efectius d’ambulàncies.

∙ Venda d’una trentena d’intervencions de pròtesis a la Clínica Girona amb la qual cosa els pacients tindran que desplaçarse a Girona.

∙ La NO cobertura de places per jubilacions i excedències, per tant, menys personal i més carrega de treball per al personal restant.

∙ Tancament del CAP de Fenals.

∙ Tancament dels CAPS de Lloret i Tossa a les nits.

∙ Eliminació el servei de mediació per immigrants.

∙ Pagament de 5 euros per nit per la utilització de la butaca pels pacients i acompanyants, mentre que en les habitacions de mútues i privats els

acompanyats disposen d’un sofà llit gratuït.

∙ Reconversió de l’habitació assignada preferentment als pacients amb finançament de mútues privades i particulars.

Conseqüències:
∙ Augment de les llistes d’espera:

∙ Per a les intervencions quirúrgiques programades.

∙ Per a la realització de les proves complementàries.

∙ Per a la visita amb l’especialista.

∙ Augment del temps d’espera a urgències:

∙ Per ser atès.

∙ Per una vegada hagi sigut atès, hospitalitzarse a planta.

∙ Risc de no garantirse l’assistència sanitària adient en temps i forma.

∙ Disminució de la qualitat assistencial.

PER LA RECUPERACIÓ DE LA SANITAT
Col∙lapse a l'hospital comarcal de Blanes.
No són hores de paraules, ja és l'hora d'actuar.



En dos plenos

municipales se

ha pasado la reforma

del POUM referente

al sector ubicado en

la carretera de

Blanes, donde se

encuentra la antígua

discoteca Pachá. El

objetivo es el de

hacer viable economicamente al sector privado el desarrollo de este

espacio, y para ello se cambian las parcelas de cesión al Ayuntamiento,

pasando de las que están a pié de carretera a ser las de la parte posterior

de la parcela. El terreno público estaría destinado, en un primer

momento, a un futuro parque de bomberos, aunque posteriormente se ha

dejado abierto a otras posibilidades.

Al ubicar las parcelas en primera línea ganan en visibilidad

aumentando la posibilidad de su venta.

Los usos que se permiten van desde el industrial , comercio al por

mayor y al detalle y de prestación de servicios privados hasta deportivos,

culturales..., y en un primer momento preveía la instalación de un

crematorio, que es donde se basa el negocio del desarrollo

urbanístico del sector.

Gracias a que nosotros denunciamos públicamente este hecho y

que proponíamos ubicarlo al lado del futuro cementerio, casi 2

kilómetros más alejado de la propuesta inicial, el equipo de gobierno

tuvo que desdecirse y aplazar la decisión definitiva del futuro crematorio

para plenos posteriores.

Mémora, la empresa interesada en la instalación del tanatorio es este

sitio, años atrás ya quizo construirlo en el término municipal de Blanes,

enfrente del Hospital Comarcal, y debido al rechazo vecinal desistió de su

intención.

Debido también a la oposición vecinal en Lloret de Mar,

concretamente de los vecinos de las urbanizaciones colindantes, el

Ayuntamiento aplazó la decisión definitiva de ubicar el crematorio

en este paraje. Los vecinos se han reunido con los partidos políticos para

expresarle su oposición y rechazo a la ubicación de este proyecto en la

zona propuesta por los propietarios. También los propietarios de los

terrenos y la empresa Mémora se han reunido con todos los partidos

políticos del Ayuntamiento para venderles la bondad del proyecto. Ahora

está en manos de los grupos políticos del Ayuntamiento el priorizar los

intereses del sector privado o defender los intereses de la población.
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UBICACIÓN DEL CREMATORIO
El equipo de gobierno quiere favorecer a una multinacional ubicándolo al lado de la urbabización
"La Soleia".
ICVEUiA propone ubicarlo al lado del futuro cementerio.

Imagen de la posible ubicación del crematorio.
Antigua discoteca Pachá en la carretera de Blanes

Miguel Gracia Moreno Xavier Rodriguez PaciosEls teus regidors a l'ajuntament

PROCESOS PARTICIPATIVOS 2015




