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EDITORIAL
El lunes 4/07/2016 se celebró la sesión plenaria en el Ayuntamiento de lloret de Mar, en el cual soy concejal
representando a la coalición de izquierdas de ICVEUiA, como muchos sabéis. Entre los puntos a tratar había
uno que suscitaba interés especial, prueba de ello era la presencia de varios medios de comunicación,
incluidos TV3, que normalmente no asisten a los plenos.
Continuar leyendo
Per segona vegada consecutiva la coalició En Comú Podem, de la que forma part la nostra coalició, ha estat
la guanyadora a Lloret de Mar a les eleccions al parlament de l'Estat.
En aquesta ocasió hem augmentat lleugerament el percentatge de vots.
Continuarem treballant per construir una alternativa d'esquerres a la nostra ciutat, a Catalunya i a l'Estat
espanyol.
Veure resultats a Lloret de Mar
En el pleno municipal del 4 de julio nuestra calición presentó una moción para pedir mejoras laborales y
sociales para el colectivo de las camareras de piso (jubilación anticipada, reconocimiento de determinadas
enfermedades como profesionales, etc.). Gracias a las movilizaciones de este colectivo se han visualizado las
problemáticas que padecen. También ha ayudado a visualizar a este colectivo el libro del compañero Ernest
Cañada "Las que limpian los hoteles".
Texto completo de la moción

EL PSC AUMENTA EN UN 90% LAS PLAZAS DE ZONA AZUL CON UN CLARO AFÁN
RECAUDATORIO
Reciemtemente el equipo de gobierno municipal, CDC  PSC  ERC, aprobó la ampliación de la zona azul en
determinadas calles de nuestra ciudad. El área de movilidad, es decir la que tiene la capacidad para decidir
la amplación o reducción de estas zonas, la dirige y gestiona el PSC. La gran aportación, de momento, de
este partido a la gestión municipal ha sido la de ampliar en un 90% las plazas de aparcamiento de zona
azul.
Ver notícia

LA POSTURA POLÍTICA Y LA COHERENCIA DE ICVEUiA EN TODO EL
TEMA DE LAS BASURAS DE LLORET
INTERVENCIÓ AL PLE DEL 13/DESEMBRE/2010

INTERVENCIÓ AL PLE DEL 4/ABRIL/ 2011

Això es el que ICVEUiA deia al desembre de 2010 davant el
contracte de gestió de les escombreries de Lloret de Mar. Més que
mai té vigència.
"És preocupant la tendència que està experimentant l’administració
pública, i sobretot els ajuntaments, a externalitzar els serveis que li
són propis. En el cas de l’Ajuntament de Lloret poc queda ja que es
pugui externalitzar. Fins i tot tenim una empresa privada que ens
organitza les festes i esdeveniments, i que, com totes les empreses
privades que gestionen els serveis públics de l’Ajuntament,
presenten factures amb IVA al Consistori, IVA que l’Ajuntament no
pot recuperar, el perd.
La darrera privatització de serveis de l’Ajuntament, i la més sonada,
ha estat la de la gestió municipal de les aigües, gestió que feia
l’empresa municipal de les aigües, que, a banda de l’eficiència
reconeguda en el servei, donava beneficis. Com es pot privatitzar
una empresa municipal que és eficient i que a més dóna beneficis?.
Avui ens presenten al ple la proposta de concessió a una empresa
privada de la recollida d’escombraries, gestió dels abocadors de
runes R.S.V., neteja de platges, etc. Nosaltres no entrarem a valorar
els requisits del plec de
condicions, si són o no correctes, si són beneficiosos per a
l’Ajuntament o l’empresa adjudicatària, sinó que prenem la decisió
de dir prou a la privatització dels serveis municipals. I plantegem
seriosament l’opció de la gestió pública i municipal. I no solament
per qüestions de voluntat política i d’eficiència, sinó que també per
raons purament econòmiques.
Si la gestió d’aquest servei la fes directament l’Ajuntament, ens
estalviaríem cada any al voltant d’un milió d’euros, entre l’IVA, el
benefici empresarial i varis.
El senyor Alcalde ha mostrat en més d’una ocasió la preocupació de
que els impostos no reverteixen a l’Ajuntament. Bé doncs, com
vostès deuen saber, la proposta d’ICVEUiA, és que l’IVA el puguin
recuperar els ajuntaments, però, mentre això no sigui possible, aquí
teniu, l’equip de govern una bona oportunitat de recuperarlo, com
és no privatitzant els serveis municipals.
Per una altra banda, vostès estan organitzant cursos orientats als
empresaris, per optimitzar recursos i fer rendibles les seves
empreses, per tant estaran d’acord amb nosaltres que és
contradictori que vostès no facin
el mateix amb la gestió dels recursos municipals.
Tenim un regidor de Medi Ambient a mitja jornada; bé doncs,
proposem també que, a banda de dedicarse a assistir a conferències
i xerrades sobre medi ambient i polítiques sostenibles (que està molt
bé), s’arremangui i
gestioni tota a questa àrea d’abocadors, neteja viària, neteja de
platges, etc., per la qual cosa, si és necessari, compteu amb el nostre
suport perquè la dedicació del regidor sigui a jornada completa.
Per tot això, nosaltres no aprovarem aquest plec de condicions de la
privatització de la gestió d’aquest servei, sinó que proposem la
gestió municipal i pública de la recollida d’escombraries, neteja
viària, neteja de platges i gestió dels abocadors."

Des d’ICVEUiA ja varem manifestar al Ple del 12 de desembre
passat, quan es va presentar la proposta d’adjudicació del servei de
neteja viària, la nostra preocupació per la tendència dels
Ajuntaments d’externalitzar els serveis que li són propis. I prenem la
decisió de dir prou a la privatització dels serveis municipals
plantejant seriosament l’opció de la gestió pública i municipal. I no
solament per qüestions de voluntat política, sinó també, i
especialment, per raons purament econòmiques.
Els vull tornar a recordar que, si la gestió d’aquest servei la fes
directament l’Ajuntament, ens estalviaríem cada any al voltant d’un
milió d’euros, entre l’IVA, el benefici empresarial i varis.
Per tot això, nosaltres no aprovarem la privatització d’aquest servei,
sinó la gestió municipal i pública de la recollida d’escombraries,
neteja viària, neteja de les platges i gestió dels abocadors.
Continua dient que lamentablement ha hagut una sola plica i que, a
més, no ha rebaixat gaire el preu de sortida, el qual el reafirma en
què s’hauria d’haver esperat un any més i que aquest concurs
l’hagués portat endavant la nova Corporació que sorgeixi de les
properes eleccions. Sols se n’ha presentat una i no ha baixat l’oferta.
I això és sospitós, com també ho és que no s’hagi volgut esperar.

Miguel Gracia Moreno
Regidor

INTERVENCIÓ AL PLE EXTRAORDINARI DEL 13/ABRIL/2011
Aquest tema ja ha estat prou debatut i estem davant la concessió
més important d’aquest Ajuntament, tant pel servei com pel seu
cost.
Tal i com ja hem dit, no hem entès que es vulgui fer ara i que això
s’aprovi en l’últim Ple de la legislatura. Entén que aquest tema no
s’hauria d’haver decidit ara sinó haverlo deixat per al nou
consistori, i entén que si s’hagués fet d’aquesta manera s’haguessin
presentat més empreses. Així, ens trobem amb que el preu és el que
ha volgut l’empresa. Per tant, com ja han dit en anteriors Plens, no
estan d’acord.

FINALMENT AQUESTA
CONCESSIÓ FOU
APROVADA AMB ELS
VOTS FAVORABLES
DE CIU, PSCPM, PP i
GRILL.

Javier Rodríguez Pacios
Regidor
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