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El vot frustrat sobre
2.500 empleades
ESCAPÇADA · En Lloret Sí Se Puede retira una moció sobre les condicions
de treball de les netejadores d’hotels FI · L’edil va rebutjar l’esmena de Dulsat
Jordi Ferrer
LLORET DE MAR

H

i va haver una discussió de
vuitanta minuts sobre les
dures condicions de treball
de les 2.500 empleades que
netegen els hotels de Lloret de Mar,
però després d’explicacions i de voltes i més voltes, la votació va quedar
escapçada.
En Lloret Sí Se Puede (ELLSSP)
volia que l’Ajuntament creés un
distintiu de qualitat als hotels que
respecten els convenis laborals i
permeten que les persones que netegen les habitacions tinguin unes
bones condicions de treball. Al final
del punt, Paulino Gracia (ELLSSP)
va rebutjar l’esmena al text que havia incorporat al migdia l’alcalde,
Jaume Dulsat (CiU), en nom de
l’equip de govern (CiU, PSC i ERCAvancem). Gracia va retirar la
moció abans d’acceptar que es debatés en un altre àmbit. Dulsat va
qualificar el seu gest d’“exercici de
xantatge”.
Ahir el regidor de coordinació de
l’equip de govern, Jordi Sais (CiU),
va explicar que l’Ajuntament de Lloret no té la competència de fiscalitzar l’acció dels empresaris, ja que això correspon als inspectors de la
Generalitat. En el ple, Sais va afirmar que la decisió final havia de correspondre al consell d’administració de Lloret Turisme, assessorat
per experts. Gracia va donar noms i
cognoms dels experts que volia que
es triessin.
Durant la sessió de dilluns, el

Una imatge del ple de Vilobí del 23 de novembre ■ CEDIDA

Un crèdit a
Vilobí per a la
nova biblioteca
a L’Ajuntament compra una finca

perquè sigui un futur centre cultural
J. Ferrer
VILOBÍ D’ONYAR

Una desena d’empleades de la neteja dels hotels, dilluns a la sala de plens de
Lloret de Mar, poc abans de l’inici de la sessió. Se’n van anar indignades ■ KELLYS

PSC va recordar, amb paraules del
seu portaveu, Antonio Lorente, que
el PSOE havia dut al Congrés la reivindicació de les 96.000 empleades
que vetllen per la neteja dels hotels
de l’Estat. L’altre soci de govern,
Jordi Orobitg (ERC), era partidari
que la decisió és prengués en el consell consultiu de Lloret Turisme,
ens creat el 2016, “ i no decidint-ho
entre els 21 regidors”.
Després de la votació frustrada,
una desena de treballadores de la
neteja dels hotels, que han creat
una associació, Las Kellys (“las que
limpian”), van aixecar-se i van
abandonar la sala de plens. Tant

en el moment de marxar com en
un vídeo posterior van lamentar
que l’equip de govern no els té en
compte per res. “És una vergonya”,
van dir.
Canal de denúncia d’ICV-EUiA
D’altra banda, durant el ple, el portaveu d’ICV-EUiA, Xavi Rodríguez
Pacios, va avançar que el seu grup
crearia d’aquí a unes setmanes un
canal de comunicació per denunciar les sobreocupacions de clients
als hotels de Lloret. Això provoca
–va dir– una sobrecàrrega de feina
a les netejadores de les cambres
dels establiments. ■

L’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar ha inclòs en l’aprovació del pressupost municipal del 2018 (4,5 milions
d’euros) la sol·licitud d’un
crèdit de mig milió per
“executar la compra d’un
immoble” del poble, segons
indica l’alcaldessa, Cristina Mundet. Amb aquesta
adquisició, l’equip de govern, del Grup Municipal
Independent (GMI-IdSelva), pretén que l’edifici es
converteixi en un nou central cultural, que inclogui
la biblioteca municipal,
que ara és al segon pis de
Can Roscada.
Mundet assenyala que
la compra de l’immoble,
pendent de tancar-se
abans del dia 31 i de la qual
prefereix no donar detalls,
permetrà aspirar a una
subvenció per al projecte
bàsic. Posteriorment caldrà fer el projecte executiu
i, per tant, l’inici de les

obres podria ser el 2020.
El mig milió d’euros del
préstec forma part dels 1,3
milions d’inversió. També
hi ha la connexió d’alta en
aigua i la via verda de Salitja a Dalmai (350.000 euros), així com la instal·lació
d’una caldera de biomassa
(72.466,72 euros). Entre
els ingressos previstos, hi
ha l’increment de l’IBI pel
pas de l’autopista al poble.
L’Ajuntament calcula que
ingressarà uns 141.000
euros –la concessionària
pagarà l’impost íntegrament–. CiU (cinc regidors)
va votar en contra dels
comptes, “que són continuistes”, va assegurar l’exalcaldessa Olga Guillem.
Porta a porta, a l’abril
D’altra banda, l’Ajuntament de Vilobí introduirà
el sistema de recollida porta a porta l’abril del 2018.
Vilobí té un 39% de nivell
de reciclatge, va exposar el
regidor
d’Urbanisme,
Quim Vivas, en el ple. ■

L’aigua a Vallcanera i les Comes, a
Sils, no és potable per una avaria
J.F.
SILS

L’alcalde de Sils, Martí Nogué, va emetre ahir al migdia un ban per informar
que l’aigua als veïnats de
Vallcanera i les Comes, on
viuen unes 2.000 persones, no és “apta per al consum humà” a causa d’una
avaria. L’Ajuntament es-

pera resoldre la incidència
en els pròxims dies, després que la concessionària
del servei, Abastaments
d’Aigua del Tordera SL, informés divendres Nogué
dels fets.
El consistori informa
que l’aigua presenta un excés de fluor “per poc” –segons Nogué–, cosa que
aconsella que no s’utilitzi

per beure i cuinar. “Tothom podrà utilitzar l’aigua
per dutxar-se, rentar la roba o rentar estris de cuina
sense cap risc per a la salut”, es llegeix al ban. L’avaria és, molt probablement, en una bomba que
“barreja l’aigua dels dos
nuclis per evitar excés de
fluor”, explica el batlle.
El 2009 els dos nuclis
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van ser recepcionats per
l’Ajuntament, i el 2013 el
consistori es va gastar
150.000 euros per posar fi
a les deficiències en el servei, que provocaven excés
de fluor a l’aigua. La bomba que ha de substituir la
que ha estat danyada prové d’Alemanya. El servei
podria estar normalitzat a
principis de gener. ■

Una imatge de dipòsits municipals d’aigua als nuclis de
Vallcanera i les Comes de Sils, l’any 2013 ■ JOAN SABATER

