ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 11/06
Dia: 26 d’octubre de 2006
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 23’30 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Anna M. Gallart Torras
Ignasi Riera Garriga
Roma Codina Maseras
Josep Valls Méndez
Francesc Oliva Pujol
Josep Teixidor Charlon
Víctor Manuel Llasera Alsina
Laura Bertran Fontserè
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
Josep Bernat Pané
Josep Alvarez Ortiz
Joaquim Teixidor Planells
Santiago Ontañon Castillo
Joan Abaurrea Lesaca
Rosa M. Santamaria Guirado
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
Abans de l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra.
Santamaria per fer una prèvia a la sessió.
La Sra. Santamaria intervé dient que el passat dia 9 va morir en Germinal
Ros i Martí, home compromès amb el seu poble. En Germinal va ser regidor
d’ aquest Ajuntament del 1979 al 1983, primer Ajuntament de la
recuperada Democràcia. Va ser regidor d’ensenyament i estadística que va
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fer una gran tasca.
El fet que en l’acte de comiat hi fossin presents representants de tots els
partits polítics, dóna fe de la manera de ser d’en Germinal, respectuós amb
totes les maneres de pensar.
Seguidament l’Alcalde sol·licita fer un minut de silenci com a mostra de
condol. Tots els presents posats en peu fan un minut de silenci.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (28/09/06 i 05/10/06).
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions
corresponents als dies 28/09/2006 i 05/10/2006.
Pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que a l’acta de la sessió de 28 de
setembre, concretament a la pàgina 19 en el primer paràgraf en la seva
intervenció i dintre del parèntesis s’hauria d’afegir: “...el Sr. Riera ha parlat
de...” .
Feta la correcció es trobada conforme, i són aprovades les dues actes per
unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

28 de setembre: Inauguració, a l’Hotel Guitart Monterrey, de la
trobada internacional del projecte URBAL, juntament amb el regidor
de benestar i família, Romà Codina i els representants dels països
membres participants.

•

28 de setembre: Signatura, juntament amb l’Hble. Conseller de
Cultura Ferran Mascarell, i la regidora de cultura, Laura Bertran, del
conveni pel nou teatre de Lloret de Mar.

•

28 de setembre: Assistència, juntament amb d’altres membres de
la corporació municipal, a la recepció al Palau de la Generalitat amb
el President Maragall amb motiu de la celebració dels jocs Special
Oympics Lloret 2006.

•

28 de setembre: Assistència al Sopar organitzat per l’Associació
contra el Càncer a Lloret de Mar que va tenir lloc a l’Hotel Sta. Marta.

•

29 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
governació i seguretat ciutadana als actes organitzats amb motiu de
la Festa del patró de la Policia Local.
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•

29 de setembre: Assistència delegada al regidor de benestar i
família, Romà Codina, a l’acte de cloenda de la trobada URBAL amb
els representants dels països convidats que es va celebrar al
Restaurant Trull.

•

1 d’octubre: Assistència i entrega de premis de la 15a jornada de
neteja del fons marí de Lloret de mar.

•

3 d’octubre: Assistència a la reunió de la Direcció Operativa de
Lloret Turisme.

•

4 d’octubre: Presentació oficial del Village de Special Olympics a la
sala d’actes de l’ajuntament juntament amb el President de Special
Olympics Catalunya, Francesc Martínez de Foix i un representant de
l’empresa CIRSA, patrocinadors del Village.

•

6 d’octubre: Assistència delegada al regidor de benestar i família,
Romà Codina, a la inauguració de l’exposició de Rellotges de Sol
Carpe Solem, fotografies de Santi Moret, Mosaics d’Andreu Majó,
Maquetes de Francesc Clarà i escultures de Jaume Salichs, a la sala
d’actes de l’Antic Síndicat,

•

6 d’octubre: Assistència, juntament amb la regidora de turisme,
Anna Mª Gallart, a l’Hotel Don Juan per saludar i entregar plaques als
nois i noies de països de l’est que ja fa 10 anys que vénen a Lloret i
ofereixen les danses típiques dels seus països.

•

8 d’octubre: Rebuda dels voluntaris Special Oympics de Maçanet a
la plaça de l’Església, juntament amb el seu alcalde, Antoni
Trincheria.

•

8 d’octubre: Assistència del regidor d’esports, Joaquim Teixidor, a la
rebuda de la torxa olímpica a la ciutat de Barcelona.

•

9 d’octubre: Assistència al consell rector de la ràdio de Lloret de Mar

•

9 d’octubre: Inauguració de la IV Setmana Intercultural i Solidària,
a la sala d’actes de l’ajuntament.

•

10 d’octubre: Arribada de la torxa olímpica a Lloret de Mar,
acompanyada per regidors d’aquesta corporació, i rebuda de la torxa
i encesa del pebeter, juntament amb el regidor d’esports, Joaquim
Teixidor; el regidor de Benestar i Família, Romà Codina, el President
de Special Olympics Catalunya, Francesc Martínez de Foix; la
presidenta d’Aspronis, Mª Dolors Oms; la diputada al Parlament de
Catalunya, Carme Capdevila i el portaveu d’esports al Congrés dels
Diputats, Josep Maldonado.
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•

11 d’octubre: Inauguració Special Olympics Lloret 2006 al pavelló
de Fontajau, juntament amb els regidors d’aquesta corporació, el
president d’Honor del COI, Joan Antoni Samaranch; l’Alcaldessa de
Girona, Anna Pagans; la Consellerea de Benestar i família, Carme
Figueras; el President de Special Olympics Catalunya, Francesc
Martínez de Foix; el vicepresident de la Diputació, Xavier Soy;
membres d’altres ajuntaments, esponsors i esportistes d’èlit que han
donat suport a aquest esdeveniment.

•

12 i 13 d’octubre: Entrega oficial de medalles dels Jocs Special
Olympics Lloret 2006 al Village situat a la plaça Pere Torrent.

•

12 d’octubre: Rebuda de l’Hble. Sr. Artur Mas, cap de l’oposició del
Parlament de Catalunya i visita a les instal.lacions esportives i
assistència a diversos actes esportius, així com al Village dels Jocs
Special Olympics Lloret 2006.

•

13 d’octubre: Rebuda de l’Hble. Sra. Carme Figueras, Consellera de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i visita a les
instal.lacions dels Jocs Special Olympics Lloret 2006.

•

14 d’octubre: Acte de recepció de les delegacions participants als
Special Olympics a la sala d’actes municipal.

•

14 d’octubre: Entrega oficial de medalles al Village situat a la plaça
Pere Torrent.

•

15 d’octubre: Presidència de la Cloenda Special Olympics a les
pistes municipals d’atletisme, juntament amb membres d’aquesta
corporació municipal; la Hble Sr.a Marina Geli, Consellera de Sanitat;
el president d’Honor del Comitè Olimpic Internacional, Joan Antoni
Samaranch i esponsors que han fet possibles aquests jocs Special
Olympics Lloret 2006. Seguidament i junt amb regidors d’aquesta
corporació, assistència al dinar d’agraïment als voluntaris dels jocs.

•

18 d’octubre: Inauguració de la II Jornada receptiva de l’Associació
Catalana d’Agents de Viatge que es va celebrar a l’Hotel Rigat Park.

•

18 d’octubre: Presentació, junta amb la regidora de Cultura, Laura
Bertran, del Teatre Municipal a la sala d’actes de l’ajuntament.

•

19 d’octubre: Reunió amb el Consell d’Administració del Patronat de
Turisme Costa Brava.

•

19 d’octubre: Presentació, juntament amb Francesc Oliva, regidor
de promoció ecònimica; Joaquim Rodríguez, representant territorial
de l’esport a Girona de la Generalitat, i Àlex Romaní organitzador de
l’event, el 54 Rally Costa Brava a la sala d’actes de l’ajuntament.
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•

20 d’octubre: Presidència de la Cerimònia de sortida del 54 Rally
Costa Brava des del podium del passeig, juntament amb Lolo Ibern,
secretari gral. De l’esport de la Generalitat, Francesc Oliva, regidor de
promoció econòmica, altres membres de la corporació i membres de
les federacions catalanes i espanyola d’automobilisme.

•

21 d’octubre: Entrega de premis 54 Rally Costa Brava, juntament
amb Francesc Oliva, regidor de promoció econòmica; Joaquim
Rodríguez, representant territorial de l’esport a Girona de la
Generalitat, Joaquim Teixidor, regidor d’esports i altres membres de
la corporació municipal.

•

23 d’octubre: Acte d’agraïment, juntament amb la regidora de
cultura, laura Bertran, als patrocinadors i col·laboradors de l’espai
XXS Casal de l’Obrera, a la sala d’actes de l’ajuntament.

Essent les 20’10 hores i prèvia autorització de la Presidència, s’ incorpora a
la sessió el regidor Sr. Ignasi Riera i Garriga.
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT n. 2/06 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència intervé el Sr. Valls dient que com cada
any per aquestes dates fem una modificació del pressupost. Aquest any és
la segona ja que a l’abril es va fer la primera.
Seguidament fa una breu explicació de l’expedient que es presenta a
aprovació i així diu que s’han suplementat un seguit de partides perquè
estaven dotades insuficientment.
Hi ha 142.000 € de crèdit extraordinaris que corresponen al Pla educatiu de
l’ entorn i al contracte de serveis de la nova llar d’infants.
En suplements de crèdit destaquen els 88.000€ de l’ enllumenat públic; els
135.000€ del contracte de neteja viària; els 90.000€ de festes populars; els
90.000€ d’activitats d’esports; els 70.000€ de contractes de serveis
d’esports; 2 de 50.000€ de vies públiques i 69.000€ del contracte de
vigilància d’aparcaments de superfície, fent un total de 1.005.000€.
Pel que fa a les inversions hi ha 16.000€ de crèdits extraordinaris per dos
embarcacions de rem i 646.000€ de suplement de crèdit essent les més
importants la segona i tercera fase de la rehabilitació del Centre Cultural
Verdaguer (262.000€); la restauració dels parcs i jardins de Santa Clotilde
(107.000€); i la reposició de paviments de les vies públiques (120.000€).
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Els recursos econòmics per fer front a aquest expedient provenen
1.148.000€ de majors i nous ingressos (corrent) destacant 200.000€ de
tractament d’ escombraries; 180.000€ de concessió places aparcament i
540.000€ d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Pel que fa la resta prové de resta de crèdits d’ inversions corresponents al
Projecte de Santa Clotilde 107.000€; 334.000€ de la construcció del
complex de cultura i oci; 84.000€ construcció d’ un casal i 136.000€
d’adequació de camins de ronda, el que fa un total de 662.000€.
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que efectivament aquesta modificació es
fa cada any i que ells normalment s’abstenen, ja que entenen que és l’equip
de govern al que correspon la gestió municipal.
De totes les maneres, els preocupa l’ import d’ aquesta modificació. Ja sap
que augmenten els serveis i també els seus usuaris però aquesta vegada
hem tingut una quantitat molt important de majors ingressos en el impost
de construccions i és el que ens ha permès fer la modificació, però això no
ho serà sempre.
Hi ha algunes partides en les que les despeses són el doble del pressupostat
i algunes d’elles com la de festes encara pujaran més doncs queda Sant
Romà i Nadal.
Els preocupa per tant el capítol II de despeses ja que creix massa. Han fet
un repàs de les diferents partides a suplementar i han trobat que en
algunes com en jardins la despesa és massa important. Si és veritat que
s’estan millorant, però hem de fer un equilibri entre les millores i els diners
que això ens costa.
Com ja ha dit el seu grup s’ abstindrà ja que els que gestionen són l’equip
de govern i per tant són la seva responsabilitat. Finalitza dient que no
sempre donar més serveis és tenir més despesa.
Intervé seguidament la Sra. Santamaria dient que el seu grup també
s’abstindrà. Que troba desmesurades algunes de les partides que
suplementa com són els nous contractes de serveis, festes, copa del rei de
hoquei o els 262.000€ per el Centre Cultural Verdaguer. També destaca els
40.000€ d’activitats diverses en comunicació i participació ciutadana.
Que tampoc està massa d’ acord en com s’ obtenen aquests ingressos ja
que es treuen 334.000€ de l’ edifici de la Plaça Pere Torrent, suposa que per
el retard de l’ inici de les obres i que no pot estar d’ acord en que es treguin
136.000€ dels camins de ronda perquè entén que aquesta partida és molt
necessària.
En definitiva hi ha alguns suplements que no acaben d’entendre, si bé
d’altres si, però per el global, com ja ha dit abans, s’abstindran.
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Seguidament pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que una modificació
de crèdit és una manera alternativa de repartir els diners. És a dir cobrir
unes partides amb altres.
Que entén que haurien d’estar alertes perquè la despesa corrent ha crescut
molt sobretot en cultura, esport i festes i que per tant demana que es tingui
més control i cura.
És significativa no sols les quantitats sinó el nombre elevat de serveis (cita
algunes de les que consten en el suplement de crèdit de despesa corrent).
Sort de l’ import de construccions ja que això ha permès tapar el forat i això
malgrat ser un any que semblava seria dolent en aquesta partida. També
ens han ajudat molt les places d’ aparcament i els nous IBI.
Vol recordar que se’ns va criticar molt quan van fer l’aparcament dient que
no era rendible però s’ està demostrant que quan es gestiona bé si que ho
és. És per això que seria bo anar pensant en traslladar les entitats que
estan ubicades en l’aparcament de Costa de Carbonell i recuperar aquestes
places d’ aparcament que ara s’ ocupen.
Per últim respecte a les inversions hi ha moltes d’executar d’ anys anteriors
com per exemple un casal de barri que encara està pendent de fer i també
respecte els Jardins de Santa Clotilde.
Contesta el Sr. Valls que agraeix el to de tots els portantveus perquè s’han
mostrat comprensius en el que significa la gestió dels pressupostos d’un
ajuntament com el nostre.
Responent a les diferents intervencions dir al grup d’ERC que entén que el
pressupost ja és bastant acurat i que el tant per cent de desviació està en
els límits normals. És cert que en gran part les despeses es cobreixen amb
els majors ingressos de l’impost de construcció. És veritat perquè l’aportació
de l’ Estat està congelada.
És cert que el cavall de batalla és la despesa corrent i per més que facin per
limitar-la, mai faran prou. Hem millorat però no és suficient. La modificació
en inversions és la menys dolorosa doncs del que es tracta és d’optimitzar
els recursos.
Avui mateix hem comprat una part dels terrenys on anirà la zona esportiva.
Contestant al grup municipal de ICV-EUIA li ha de dir que abans de final
d’any hi haurà una altre modificació de crèdit. Considera que en aquesta les
quantitats no són desmesurades i que hi ha coses que es poden o no fer
(copa del rei de hoquei, vigilància, etc.), però si es fa s’han de pagar.
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En el Centre Cultural Verdaguer s’està fent un gran projecte de museïtzació.
Respecte a les inversions, com ja he dit el que es fa és optimitzar els
recursos. Els camins de ronda estan en tràmit i quan es pugui es faran, per
tant no val dir que renunciem a ells, no és cert.
Pel que fa al grup del PSC és veritat que una modificació de crèdit és una
forma alternativa de repartir els diners però això no és dolent.
També nosaltres estem alerta sobre la despesa corrent tant en cultura com
en esport però queda clar que si volem fer activitats això suposa gastar més
diners.
Sens dubte que hem de tenir el màxim control sobre les despeses. Respecte
a l’impost sobre construccions, aquest és fruït del pla general del 1985 i per
tant no és una loteria sinó que és la constatació del que es podria fer en
l’anterior pla. Evidentment han utilitzat aquests diners.
El mateix ha de dir sobre els diners provinents de les places de pàrquing, si
be corresponen als dos pàrquings i no sols al de Costa de Carbonell.
Pel que fa a les inversions ja he explicat abans que el que es fa utilitzar-les
quan es pot.
Que comparativament aquesta modificació suposa un 3,34% del total del
pressupost i creu que això en el mes d’octubre és assumible, tenint en
compte que controlar la despesa corrent és molt complicat.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és clar que necessitem un canvi
de finançament dels pobles turístics i que en això hem de treballar tots els
partits polítics. Tenim una mitjana de població de 80.000 habitants i això
significa molts serveis.
Insisteix en que el preocupa la despesa corrent malgrat sigui necessària.
Hem de buscar noves fórmules i atendre les prioritats de la societat.
No cada any tindrem una puja tant important de l’ impost de construccions i
per això és important que tots treballem per la contenció de la despesa.
Pensa que en el pressupost de l’any següent s’hauria d’anar a
l’autofinançament de la despesa corrent.
Pren la paraula de nou la Sra. Santamaria, dient que considera que és
exagerada la quantitat total de la modificació, a part d’algunes partides en
especial. Després parlarem dels augments tant importants que es proposen
en les taxes d’algunes activitats com la d’esports.
Cita diferents xifres sobretot de festes, esports i cultura i considera que són
importants, màxim quan s’anuncia una nova modificació.
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Intervé a continuació el Sr. Abaurrea dient que com ja ha dit el Sr. Valls, els
majors ingressos per aparcaments corresponen als dos pàrquings, és a dir,
Plaça Pere Torrent i Costa de Carbonell.
Essent les 20’50 hores i prèvia autorització de la Presidència s’incorpora a la
sessió el regidor Sr. Josep Bernat i Pané.
Continua dient el Sr. Abaurrea que aquest any han pujat els ingressos de
tots dos pàrquings (cita xifres) però malgrat tot el de Costa de Carbonell no
ha estat totalment ple durant el mes d’agost. Aquest any esperem arribar
als 80.000 euros a final d’any (i supera el recaptat l’any passat), però és
inferior al que es recapta en un sol mes al pàrquing de Sa Caleta (110.000
€) o al pàrquing Pere Torrent (94.000 €).
En definitiva el pàrquing de Costa de Carbonell encara no està totalment
optimitzat i creu que les entitats es troben molt còmodes en ell, i seguiran
de forma provisional fins que no se’n trobi una altra millor.
Novament pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que el Sr. Abaurrea ha
donat dades d’ingressos per rotació i ella es referia a la concessió de places.
Creu que la despesa corrent està disparada i que s’ha de controlar. I no sols
en cultura, esports i festes, i que per tant s’ha de fer un esforç que s’ha de
fer.
Evidentment no és una loteria l’augment d’ingressos de l’impost de
construccions però hem de dir que les coses han anat be.
Respecte a les inversions hi ha algunes que són endarrerides any rere any
(les cita). El pressupost és una eina important i les modificacions serveixen
per reconduir-los però normalment aquestes modificacions solen ser més
petites.
Creu que les dades són perquè l’equip de govern faci una reflexió i controli
tots els aspectes de la seva gestió inclosa la jardineria. Hi ha partides que
s’han doblat i que estiguin o no justificades s’ha de posar molts més diners.
Encara queda uns mesos i per exemple ens queden les festes de Nadal i de
Sant Romà i per tant ja veurem com ens en sortim de la última modificació.
Els diners surten de la butxaca dels ciutadans i tenen la obligació de
controlar la despesa.
De nou contesta el Sr. Valls dient que la nostra obligació és atendre les
necessitats dels ciutadans i fer treballar els diners.
El pressupost és una previsió i evidentment l’equip de govern procura per
una part controlar la despesa i també augmentar els ingressos.
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No hem d’oblidar que serà inevitable aviat una revisió cadastral doncs la
nostra és de l’any 1989 i crec que som els únics que faltem de la província
de Girona. Aquest és un tema de vital importància, doncs obtindrien
ingressos d’ una via normal i anyalment.
No nega que la despesa s’ha incrementat més del que ells voldrien però en
alguns casos és inevitable, no tenim alternatives, són despeses que s’han
de fer obligatòriament.
De totes les maneres aquesta modificació hi ha alguns casos previsió de
factures que encara han de venir i finalitza recordant que la desviació
representa solament un 3,34%.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que evidentment el
finançament dels municipis turístics és una assignatura pendent que confia
que es pugui solucionar amb el treball de tothom.
Hem de tenir en compte una dada i és que la nostra població creix entre 3 i
4 mil persones a l’any això fa augmentar les necessitats i creu que si tenim
en compte això la desviació de la modificació es pot considerar petita.
També hem de tenir en compte els esdeveniments que s’han produït i que
estant aconseguint una resituació turística de Lloret, això és un fet
favorable que hem d’explicar i vendre. Pensa que ho estem aconseguint i
creu que els fets ho demostren.
Sempre hem dit que cultura i esports són dos dels pilars d’aquesta
transformació i que per tant no són unes “maries”. Tots sabem quins són els
projectes i els nous equipaments que es volen fer, els quals
automàticament produiran més despeses de manteniment. Això passa en
cultura (teatre, Centre Cultural Verdaguer...) i també en esport. El que
estem fent és complementar el que ja tenim, per seguir sent una ciutat
capdavantera en el món turístic.
Estem d’acord en que s’ha de controlar la despesa i també en que per
ingressar primer s’ha d’invertir (posa com exemple els Jardins de Santa
Clotilde). En aquest cas hem actualitzat alguna cosa que ja teníem i en el
que el número de visitants ha passat de 2.536 en el any 2002 a uns 5.000
en l’any 2005 (amb uns ingressos de gairebé 7.000€), i amb més de
17.000 visitants en el que va de l’any 2006, amb uns ingressos en aquestes
dates de 26.000€. Pensa que això és un exemple de bona gestió i de que
estem sabent explicar el que tenim i això era una assignatura pendent.
Hem sabut comunicar be el que teníem (dóna la xifra de la procedència dels
visitants que hem tingut en els Jardins de Santa Clotilde en aquest any).
En definitiva creu que el desviament és acceptable.
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Els despatxos de les entitats que ara estan a l’aparcament de la Costa de
Carbonell no són el lloc definitiu però hauran de continuar de moment en
ells i estan contents. Una possibilitat de futur és que en el solar que està
quedant amb l’enderroc de la plaça de braus es faci un hotel d’entitats però
això s’haurà de parlar i decidir entre tots.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors de CIU i PP i 9
abstencions dels regidors de PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vista la proposta d’acord de l’expedient núm. 2/06 de modificació de
crèdit del vigent pressupost de la corporació.
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Crèdits extraordinaris (despesa corrent)
codi
4260
4251

22706
22700

detall
Altres ensenyaments .- Pla educatiu de l'entorn
Nova llar d'infants .- Contracte de serveis
Total crèdits extraordinaris.................

Increment
92.489,00
50.000,00
142.489,00

II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
1110 23000
1210 21200
1210 22603
1210 23001
1210 22100
1220 45000
1230 21600
2220 21900
2220 20400
4331 21200
4350 22100
4420 22700
4430 21200
4470 21000
4510 22607

detall
Organs de govern.- Dietes càrrecs electes
Serveis Generals.- Cons, mant i rep.
Serveis generals.- Despeses jurídiques
Serveis Generals.- Dietes personal
Serveis generals .- Sum.llum
Jutjat de pau .- transferències corrents
Serveis Informàtics.- Cons i mant equip
Policia local.- Cons, mant i rep. Senyalització
Pol.local .- lloguer vehicles
Parcs i jardins.- Cons i mant Sta Clotilde
Enllumenat públic.- sum.corrent
Recoll .Residus i neteja viària.- Contracte
Cementiri.- Cons, mant i rep.
Servei clavegueram .- Conserv i mant.
Festes populars.- Despeses diverses
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Increment
10.000,00
34.000,00
30.000,00
15.000,00
8.000,00
1.500,00
10.000,00
19.000,00
8.000,00
30.000,00
88.650,00
135.000,00
11.000,00
20.000,00
90.000,00

4510
4520
4520
4521
4521
4523

22604
22604
22709
21200
22400
21200

4630
5110
5110
5130
5131
5140
5150
5150
5150
6220
4400

22602
21000
22701
47000
20200
22701
21000
22701
20400
22606
22401

Cultura.- Despeses activitats
Esports.- Despeses activitats
Esports.- Contracte de serveis
Camps de futbol.- Cons. I manteniment
Camps de futbol.- Assegurances
Poliesportiu vell.- Cons, mant i rep.
Comunicació i participació ciutadana.- Activitats
diverses
Vies públiques.- Cons i mant
Vies públiques.- Contracte de senyalització
Transport Urbà.- Transferències corrents
Terminal bus .- Lloguer terreny
Aparcaments superfície.- Contracte vigilància
Platges.- Conservació i manteniment
Platges.- Contracte salvament
Platges .- lloguer vehicles
Comerç.- Activitats diverses
Serveis públics.- assegurances local
Total suplements de
crèdit.....................................................

28.000,00
90.000,00
70.000,00
20.000,00
3.500,00
12.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
9.950,00
4.800,00
69.000,00
20.000,00
3.200,00
3.100,00
20.000,00
2.000,00
1.005.700,00

III) Crèdits extraordinaris (inversió)
codi
4520

78000

detall

Increment

Esports .- Aportació Clubs Rem adq embarcacions

16.000,00

Total crèdits
extraordinaris.....................................................

16.000,00

IV) Suplement de crèdit (inversió)
codi
4320
4511
6210
4517
4512
4331
4510
5110

64001
64000
63200
78000
63200
63200
78000
61100

detall

Increment

Serveis Urbanisme .- Estudis i projectes
Cultura.- Projecte nou teatre
Mercat Municipal.- Reformes i millores
Llar de Jubilats .- Aportació local
C.Cultural Verdaguer .- 2 i 3 Fase rehabilitació
Parcs i jardins.- Restauració Santa Clotilde
Cultura.- Aportació Casal de l'Obrera
Vies públiques .- reposició paviment

51.564,99
62.013,35
19.814,52
13.180,67
262.807,79
107.682,48
9.185,59
120.000,00

Total suplements de
crèdit.....................................................

646.249,39
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B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l'expedient
de referència se instrumentarà d'acord amb el que disposa article
177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Majors i/o nous ingressos (corrent)
codi
31201
55001
55002
28200
45000
45007
52000

detall

Minorament

Recollida, transport i tractament d'escombraries
Concessions platges
Concessions places d’aparcament
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Participació Fons Cooperació Local Catalunya
Generalitat.- Subvenció Pla Educatiu de l'entorn
Interessos de dipòsits
Total majors
ingressos..........................................................

200.000,00
40.000,00
180.000,00
540.000,00
55.700,00
92.489,00
40.000,00
1.148.189,00

II) Baixes de Crèdits (inversions)
codi
4331
4510
4630
5110

64000
63200
62200
60101

detall

Increment

Parcs i jardins.-- Projecte Santa Clotilde
Cultura.- Const. Complex de cultura i oci
Participació ciutadana .- construcció casal
Vies publiques.- adequació camins de ronda

107.682,48
334.006,73
84.560,18
136.000,00

Total baixes de
crèdits..........................................................

662.249,39

C) Complimentar els requisits exigits a l'article 177.2 del R.D.
2/2004 de 5 de març sobre informació pública pel termini de
quinze dies hàbils mitjançant el corresponent Edicte al B.O.P. en
el supòsit de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou
acord.
4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT n. 1/06 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT
DEL
VIGENT
PRESSUPOST
DE
L’OO.AA.
SERVEIS
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR.
Per part de la Presidència es dóna la paraula al Sr. Joaquim Teixidor que fa
una breu explicació del tema.
Comença dient que aquesta modificació ja va ser aprovada per el Consell
Rector de l’Organisme Autònom.
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En quant a despesa corrent hi ha suplements de crèdit per valor de 27.550€
dels quals els més importants és el sou del personal laboral (9.000€),
material d’oficina (4.500€), promoció emissora (4.000€) i col·laboradors i
gravacions de falques (4.500€) .
El tema del personal és perquè hi ha més actes a cobrir i per tant és
treballen més hores, perquè s’ha creat la web i perquè s’ha hagut de cobrir
una baixa per maternitat. També explica el tema del material d’oficina així
com la promoció (s’han celebrat els quinze anys de l’emissora) i això ha
significat un seguit de despeses d’obsequis per als nens i nenes de la nostra
població.
També s’ ha fet un CD de sardanes i explica també les majors despeses en
falques.
Aquestes despeses de falques també hem de dir que han significat majors
ingressos en anuncis i per tant vol agrair tant als anunciants com a la gent
que ho sent perquè vol dir que la radio funciona.
En inversions hi ha 3.000€ en equipament tècnic i la despesa corrent com
en altre vegades en el romanent de tresoreria.
La inversió en equips tècnics significarà un estalvi per al futur.
Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP i ERC, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que es fa precís portar a terme la present modificació de crèdit
núm. 1/06 del Pressupost de l’Ens Autònom per a fer front a
determinades despeses que no es poden demorar per al proper
exercici.
Atès que s’han examinat les partides pressupostàries insuficientment
dotades i les que manca dotació, i considerant que és convenient dur
a terme modificacions al Pressupost de l’OO.AA. Serveis de
Comunicació, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:
A) MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES
I) Suplement de crèdit (despesa corrent)
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Codi partida
06/ 5210 13000
06/ 5210 20600
06/ 5210 21200
06/ 5210 22000
06/ 5210 22600
06/ 5210 22602
06/ 5210 22608
06/5210 22713

Detall
Sous personal laboral
Lloguer equip hardware
Manteniment i reparacions
Material d’oficina, diaris...
Cànon propietat intel·lectual
Promoció emissora
Noves promocions
Col·laboradors i gravacions de falques

Increment
9.000,00 €
300,00 €
2.000,00 €
4.500,00 €
1.200,00 €
4.000,00 €
3.150,00 €
3.000,00 €
27.150,00 €

TOTAL
II) Crèdit extraordinari (inversions)
Codi partida
06/ 5210 62300

Detall

Increment

Equipament tècnic

3.000,00 €

TOTAL

3.000,00 €

B) RECURSOS ECONÒMICS
Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de
referència s’instrumentarà d’acord amb el que disposa l’article 177.4
del RDL 2/2004, de 5 de març i R.D. 500/90 de 20 d’abril, articles 35
al 37 i 49.
I) Utilització romanent
El romanent de tresoreria (per a despeses generals) resultant de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 2005 ha estat de 74.011,52
euros, import a utilitzar en l’expedient núm. 01/06 de modificació de
crèdit és de 27.150,00 euros.
II) Baixes de Crèdits (inversions)
Codi partida
06/ 5210 62301

Detall

Decrement

Adquisició material i instal. TDT

3.000,00 €

TOTAL

3.000,00 €

C).- Complimentar els requisits exigits a l’article 169.1 del RDL
2/2004, de 5 de març sobre informació pública pel termini de quinze
dies hàbils mitjançant el corresponen Edicte al B.O.P. en el supòsit de
no presentar-se reclamacions en l’esmentat termini contra l’expedient
de referència, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat

15

d’adoptar un nou acord.
5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS TRIBUTS
LOCALS i PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2007.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que a
l’article 51 de les normes generals s’afegeix un punt cinquè que literalment
diu: “ A la sol·licitud d’ajornament i fraccionament s’hi farà constar l’ordre
de domiciliació bancària indicant número de compte del client i les dades
identificatives de l’entitat de crèdit que ha d’efectuar el càrrec en compte”.
Respecte als impostos locals, a l’ordenança de l’IBI s’hi afegeix a l’article 4
un nou apartat el 4, sobre la sol·licitud de la divisió de la quota tributària
(s’ha de domiciliar) el tipus de gravamen serà del 0,735% que suposa un
augment de 2,08% al que s’hi ha de sumar el de l’ Estat. Els bens rústics
passen del 0,64% al 0,65% el que suposa un augment del 1,56%.
L’IAE augmenta 0,1 i això representa una mitjana d’augment del 6,56%.
En vehicles la mitjana és d’un 4% excepte ciclomotors que és un 0,23%. La
plusvàlua passa del 24 al 25% significant un augment del 4,17. El ICIO
passa del 3 al 3,1% que suposa un augment del 3,33%. En aquest impost
es modifica el punt cinquè de l’article 10 en relació a l’autoliquidació (dóna
lectura al mateix).
Pel que fa a les taxes la prestació de serveis administratius puja sobre un
4%. La del servei de recollida i tractament d’ escombraries puja una mitjana
del 3,97% i la resta de la taxa el 4%. La neteja i conservació del cementiri
passa de 10,81 a 12€. La taxa número 11 (servei de clavegueram) passa en
els pisos de 14,19 a 15,50€. La grua puja un 4% essent les quantitats
definitives 52 i 31€ segons siguin turismes o ciclomotors.
La número 13 (subministrament aigua potable) el bloc 1 passa de 0,42 a
0,44, és a dir, puja dos cèntims el metre cúbic això els mínims, l’excés puja
4 cèntims el metre cúbic. La taxa de la llar d’infants puja un 3,25%. La
número 16 (ensenyaments especials) puja la mitjana ja dita i hem de dir
que desapareix el tennis.
La número 17 (mercat municipal) puja 1,70€ que suposa un augment del
4%. La número 20 (utilització d’instal·lacions esportives), aquesta sofreix
uns augments diferents, però en realitat són preus nous degut a les millores
que s’han fet a les instal·lacions (camp de futbol El Molí i Poliesportiu d’El
Molí).
La taxa número 23 d’ocupació de via pública fixa com a tarifa general 0,46€
metre quadrat al dia i en quant a la tarifa especial, és a dir, aparcaments
s’introdueix el minutatge per al cobrament dels mateixos, el que fa que
aquesta taxa canviï respecte a altres anys.
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Intervé el Sr. Coloma dient que l’ IPC ha pujat un 2,8% i la mitja d’aquesta
ordenança d’ avui és d’ un 4%. És veritat que a vegades és solament un
euro però si es va sumant al final es nota i tot conta.
Comentant alguna en particular ell esperava que la de recollida
d’escombraries després d’haver signat el conveni amb la Generalitat que
hauria una contenció i no n’hi ha. Ja sap en tot cas que el reciclatge és més
car però donat que s’ hi aboquen més tones contava en que hi hauria una
rebaixa o almenys millores notables.
Estant d’acord en que el consum d’aigua paguin més el excés que no els
mínims, però no entenen com es manté el mínim d’un hotel en 10 metres
cúbics i creu que s’haurien de buscar mesures per penalitzar aquells que
utilitzen l’aigua en excés, però amb un mínim més adequat per als grans
consumidors.
La taxa de la llar d’ infants puja 21€ més a l’any i ja sabia fet el mateix l’any
passat. Pensa que no s’ha tingut massa contenció en aquelles taxes que
afecten més a les famílies.
El que no s’ha tocat és la de gestió de publicitat de la televisió de Lloret, i
no s’ha tocat perquè no s’ha utilitzat. En el contracte vigent es deia que els
recursos que s’obtindrien anirien per a l’Ajuntament, però aquesta
possibilitat no s’ha utilitzat mai.
Està clar que la nostra població creix i per tant necessiten més serveis però
també creixen els ingressos. Pensa que la puja hauria de quedar sobre el
3% i això seria factible. Si bé ja està d’acord amb algunes i en concret el
IBI sembla una puja sobre la que no es pot dir massa.
Finalitza dient que seria raonable un augment d’un 3% per a les taxes i
preus públics i que el que es proposa, que està entre el 4 i el 5%, li sembla
excessiu.
Seguidament pren la paraula la Sra. Santamaria dient que es pugen tots els
serveis bàsics i fa una cita dels més importants. La suma de tots els
increments es notarà molt a la butxaca.
Entrant en alguns d’ells diu que així l’abonament del pàrquing per una
setmana puja un 10%, i d’aquesta forma no s’incentiva utiltizar-lo.
Respecte a les instal·lacions esportives hi ha coses que no entenen perquè
hi ha algunes d’usos d’instal·lacions que pugen moltíssim i més a més es
suprimeixin el tennis i el multiesport (demana que li expliqui el perquè).
Alguns dels preus, com el del pavelló del Molí, passen de 22 a 40 €/hora i el
camp de futbol d’El Molí de 66’25 a 106 €. I la veritat és que han quedat
estorats (cita alguns altres preus d’aquestes instal.lacions). Les exhibicions
esportives passen de 220 a 432 €.
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També es puja les pistes d’atletisme, així la utilització per majors de 14
anys s’apuja un 14% i per a la resta un 25%, i enlloc d’incentivar la pràctica
de l’esport es fa prohibitiu amb aquests preus. Què passarà quan es faci
l’Arena?. Encara es dispararan més el preus. Proposa que s’aprofiti les
pistes dels col·legis i barris perquè en ells no es pagarà. La veritat és que
costa creure que ens diguem “Vila esportiva”.
Si es necessiten diners proposa que pugin més el ICIO i propagandes. En
definitiva si be en algunes està d’acord li sembla que les bàsiques pugen en
excés.
Es refereix finalment als Jardins de Santa Clotilde en el que l’equip de
govern sembla que només els interessa els ingressos i número de visitants
però creu que s’està massificant la seva visita i es tem que amb aquestes
actuacions es perdrà la categoria que tenen ara.
A continuació pren la paraula el Sr. Joaquim Teixidor explicant primerament
el perquè han desaparegut el multiesport i el tennis (aquesta activitat la
realitza ara el Club de Tennis Lloret).
El canvi en els preus per la utilització del Pavelló d’ El Molí es deu a que s’ha
canviat el parquet posant-lo de fusta, la qual cosa tots estan molt contents i
els preus s’ han ajustat als que tenen en altres llocs que conten en aquesta
superfície.
Pel que fa al camp de futbol El Molí degut a que s’ ha posat una gespa
artificial de nova generació el preu s’ha igualat al que ja es paga per l’us del
camp municipal.
Però qui paga aquestes tasses per l’ us d’ aquestes instal·lacions no són les
entitats local que ni paguen ni han pagat mai sinó les agencies que
programen aquestes activitats i cobren per els seus serveis i que per tant
guanyen amb elles. Nosaltres el que fem és tractar d’ amortitzar les
inversions fetes. I no deuen ser tant cares quan ja tenen overbooking per a
l’ any que ve demostrant que el pilar de l’ esport a Lloret funciona.
Respecte a la utilització dels col·legis ja es fa amb el Pere Torrent i confia en
poder-ho fer amb el Àngels Alemany quan estigui ( es demanarà
autorització). També s’ utilitza el gimnàs de l’ IES Rocagrossa. No descarta
fer més pistes en els barris .
Per tant la política de preus per la utilització de les instal·lacions esportives
és una política clara i motivada (torna a explicar).
Intervé seguidament la Sra. Echegoyen dient que les ordenances indiquen
la gestió que es podrà fer l’any vinent. Els impostos han apujat entre el 4 i
el 5%, mentre que l’IPC estatal serà del 2’8 o 2’9%, i el català una mica
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més alt, és a dir, que van per sobre. També s’ha de destacar que per quart
any consecutiu s’apuja l’IBI i això no havia passat mai.
La justificació és sempre la mateixa, i darrera bé l’amenaça de la revisió
cadastral, doncs bé, Sr. Valls, en les seves mans està el demanar-ho. Tenen
temps fins el 30 de novembre. Llavors serà el moment de posar-nos les
brides tots.
El seu grup té clar que aquesta puja d’ordenances és solament de l’equip de
govern, ja que en cap moment els han ofert consensuar-les ni els han donat
temps per fer propostes. Això és la constatació d’un fet repetit. El sistema
de govern de l’equip actual no és intentar compartir ni demanar opinió
sobre temes que, com aquest, afecten a totes les butxaques dels ciutadans
de la població.
Aquestes ordenances estan fetes amb un criteri economicista i recaptatori,
no segueixen cap altra línia.
Nosaltres no hem notat el nou conveni d’escombraries, en canvi Arbúcies
sembla que s’ha beneficiat d’aquesta situació. La taxa d’escombraries s’ha
augmentat un 25% en 4 anys. Consideren, doncs, que podríem dir que en
conjunt la puja és escandalosa, dit amb tots els respectes.
I això no sols per la puja percentual, sinó per la continuïtat, ja que es fa any
rere any. L’IBI és el quart any consecutiu que puja, i això és inacceptable
(cita la puja dels últims 4 anys). Això per a un ciutadà mitjà de Lloret
suposa 70 euros. Ens hem de fixat en el conjunt, totes les puges sumen.
Entre els diferents impostos que pugen, s’ha de citar que es modifica de nou
el coeficient de carrers en l’IAE; el manteniment del cementiri puja un 10%;
el clavegueram un 9’23% (suposa que pel nou contracte); l’aigua també. En
definitiva, pugen molts impostos, tots els quals tenen incidència en la vida
quotidiana.
La puja de la llar d’infants encara ho entén menys, donat que la subvenció
de la Generalitat s’ha doblat, i es mantenen les puges d’anys passats.
També el menjador puja 20 cèntims cada menjar, i això en un servei que a
Lloret és una necessitat social i, per tant, entenen que s’haurien de buscar
fórmules per compensar-ho també socialment.
Es continua amb l’error del cost dels cursos segons el nombre d’hores (ja
porta anys aquest tema).
Tenen dubtes en relació al que es cobra per a la utilització del camp de
futbol de les pistes d’atletisme, donat que es paga igual des de la primera
hora. Abans era una vegada passades les 10 primeres hores.
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Vol esmentar també una petita anècdota en l’ordenança 23, en la que el
rentat d’autobusos es manté en 6 € clavats. El cànon de concessió de places
d’aparcament es puja un 15%. També es refereix, seguidament, a
l’expedició de documents administratius, alguns dels quals –com certes
certificacions- són d’ús multitudinari i les quals es pugen un 4%. Entén que
s’hauria d’utilitzar els mitjans que ens dóna la informàtica per, d’aquesta
manera, fer un estalvi de temps dels funcionaris i de diners dels ciutadans.
Finalitza aquesta intervenció referint-se a la taxa per utilització de la Sala
de Plens. Abans, a partir d’una esmena acceptada l’any 2004, la utilització
per entitats era gratuïta; ara això ha desaparegut i es diu que es podran fer
convenis. Troba a faltar una referència a la gratuïtat en aquests casos.
Contesta el Sr. Valls dient que encara no se sap quin serà l’IPC i que, en tot
cas, no s’està molt allunyat d’ell. El tractament d’escombraries puja per sota
del 3% i això és perquè s’aplica el conveni, sinó pujaria més. En la taxa
d’escombraries normalment s’ha anat per sobre l’IPC i, en canvi, ara es
manté al nivell de les altres.
La Sra. Echegoyen ha barrejat els conceptes d’impost i de taxa, i això no és
just fer-ho.
Pel que fa al consum d’aigua dels hotels, s’està treballant en trobar
fórmules per millorar aquest tema. De totes maneres els hotels són grans
consumidors d’aigua i la Generalitat de Catalunya no els tracta precisament
bé. Nosaltres hem fet una augment de l’aigua de 2 cèntims el mínim i de 4
cèntims en l’escreix per metre cúbic.
Respecte a la llar d’infants, la Sra. Echegoyen ha fet demagògia dient que la
Generalitat fa una gran cobertura de les despeses, doncs no és veritat. Els
pares paguen el 32%, l’Ajuntament el 49% i la Generalitat solament el
19%. El seu predecessor a l’alcaldia, deia que l’objectiu era que cadascuna
de les tres parts pagués el 33%.
Com ja se sap, les taxes no poden crear guanys sinó que ha de cobrir les
despeses, i si no es cobreixen aquestes hauran de ser compensades amb
impostos. Per tant, no és el mateix i la Sra. Echegoyen les ha utilitzat
indistintament.
Diuen que ha pujat la taxa de clavegueram però la pregunta és, com està el
clavegueram de Lloret?. Aquest tema necessita l’esforç de tots i en aquests
moments la taxa que es cobra no cobreix el cost de manteniment de les
clavegueres. Per tant el discurs no és si s’apuja, sinó com arreglar aquest
tema (en el concurs que està convocat es demana la realització d’un pla
director de clavegueres).
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El medi ambient, el fer un bon medi ambient, costa diners i és molt fàcil
parlar d’un 9%, queda molt bé, però la realitat és que la puja és de 1’31 € a
l’any.
La conservació de cementiri també puja 1’19 €, i ha de dir que en aquest
indret en 3 anys s’ha fet més tasca que en els 30 anteriors. Ja no ens
limitem a encalar, sinó que s’ha fet una gran feina en tot el recinte i creu
que tenir-ho més polit val la pena de pagar 1’19 € més.
En les instal.lacions esportives del Molí, Camp de Futbol i Pavelló, hi ha
noves taxes perquè s’han fet millores importants que s’han d’amortitzar,
però els clubs de Lloret no paguen rés, només la gent que fa negoci amb la
seva utilització.
Respecte al que ha dit la Sra. Santamaria, dir-li que ells han pujat l’import
de construcció i no solament aquest any, i estan estudiant una nova fórmula
que sigui més justa. La taxa dels propagandes nosaltres la varem
augmentar més d’un 50%. També ha parlat dels jardins de Santa Clotilde i
nosaltres el que hem fet és donar la volta a una situació de desídia, sembla
que a la Sra. Santamaria això no li agrada. Vostè sap el que costa fer una
ampliació d’escombraries. Creu que podem passar sense fer-la o que podem
posar el preu que volem?.
Realment, quan ha parlat la Sra. Echegoyen sembla que no sap els
conceptes de taxa i de impost, o si més no que ha utilitzat la demagògia. Ja
sap que és un discurs d’oposició, però sembla que té vocació d’oposició
permanent, doncs no es pot dir que un augment del 3’97% tingui molt
d’impacte.
Amb l’aprovació del nou POUM intentarem solucionar el tema dels
aparcaments, obligant als promotors que els facin en els propis edificis. I en
cas de no ser possible, exigir que posin una quantitat com aval i per això els
hem de donar un valor. Per tant, és important per a tots i també per vostès,
si algun dia vol governar, que el preu de la concessió de les places
públiques sigui el que ha de ser. Per tant, no és de rebut dir que el que hem
ingressat per aquestes cessions hauríem de fer revertir a la baixa el preu
d’aquestes places.
No hauria de barrejar taxes i impostos, com ha fet. I en el seu discurs
apocalíptic sobre l’IBI dir-li que nosaltres en 4 anys l’hem pujat un 8’94%,
un altre 8% ho ha fet el govern estatal, i la suma està per sobre de l’IPC
d’aquests 4 anys (13’5%) en solament 3 punts. Li recordo que en el primer
any que en una esmena feta per vostè es va baixar fos punts, la puja era
per intentar recuperar el que s’havia perdut en els 3 o 4 últims anys del seu
govern en el que solament s’apujava els 2 punts de l’estat anyalment. Això
era anar-se escanyant poc a poc, ja que d’aquesta forma no es podia
garantir pagar els sous que tant pel conveni anterior com per l’actual s’han
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de pagar. Per tant, confia que en aquest tema actuï amb responsabilitat i
amb seny a l’hora d’interpretar aquesta moderada puja.
Intervé de nou el Sr. Coloma dient que ja sap que algunes taxes no
cobreixen el cost del servei que es dóna al ciutadà.
Està d’acord que l’estat del clavegueram és dolent i, per tant, en el nou
contracte tenim l’obligació de solucionar aquest tema. Insisteix que no es
nota el nou conveni en la taxa de recollida d’escombraries i confia que en
algun moment es noti, si més no millorant el servei.
Pel que fa a l’aigua, ja ha dit que està d’acord que es penalitzi l’escreix i
confia que el treball en buscar noves fórmules per als grans consumidors
tingui èxit.
Pensa que tots fem demagògia quan parlem de les taxes i el que hauríem
d’intentar és consensuar aquest tema. Avui és un fet que els bàsiques
pugen i creu que s’ha de controlar els serveis externs que utilitzem perquè
donin el servei que realment es paga.
Pren la paraula, novament, la Sra. Santamaria dient que si sumem les
diferents taxes bàsiques (la puja que representa el que avui aprovem)
veuríem que una família de tipus mig de Lloret pagaria enguany 200 euros
més.
Incideix en el tema de les intal.lacions esportives, que no es podran utilitzar
amb aquests preus i entén que no es pot justificar això amb el tema dels
sous.
Quan estant nosaltres en el govern varem fer la planta de lixiviats, abans de
fer-la van tenir fins a 8 convenis diferents (eren temps de l’anterior govern
de la Generalitat).
En un moment determinat van dir que la feien o que tancarien l’abocador.
Per això no va quedar més remei que encarregar a l’empresa que la fes i
ampliar el contracte per poder pagar; si vol, li pot passar les còpies dels
diferents esborranys de convenis.
A continuació, intervé de nou el Sr. Joaquim Teixidor dient que l’ús de les
pistes d’atletisme és gratuït, el que es cobra és la utilització del camp de
futbol. Torna a explicar el perquè dels augments de les instal.lacions del
Molí, i és per igualar a les altres instal.lacions en haver-se fet millores.
Es clar que aquest tema de les ordenances es veu diferent si s’està a l’equip
de govern o a l’oposició, però no es poden quedar estàtiques si es volen fer
uns pressupostos dignes. Les taxes han de cobrir els serveis i la proposta
d’avui el que pretén és donar les eines per seguir tirant Lloret endavant.
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Tot seguit, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que el que no s’aguanta
és el discurs del Sr. Valls. Es veritat que imports i taxes són diferents, però
això els veïns no ho veuen i el que veuen és que, si bé de l’Ajuntament, és
un impost.
El Sr. Valls, amb la seva facilitat de paraula, sovint distorsiona els discursos
i ell si que fa demagògia. Quan vulgui fem un monogràfic abans de
l’aprovació de les ordenances i vostè fa un discurs diferent aquí que el que
fa a les urbanitzacions. Ja estem acostumats que vostès no accepten cap
crítica.
Haurien de reconèixer que nosaltres també treballem amb les mateixes
ganes que vostès, i que treballem per millorar Lloret. Però ens queda clar
que aquestes ordenances suposen un cost per a la butxaca del contribuent
més fort del que hauria de ser i per això nosaltres no estem per acceptar.
Respecte la llar d’infants, la Generalitat ha assumit enguany un pes
significatiu, i això s’hauria de notar en benefici de les famílies i no s’ha fet.
No s’ha tingut en compte la vessant social.
La concessió de places de pàrquing s’ha pujat un 15% i com ja ha dit en el
punt anterior algunes de les alegries de la modificació s’ha pogut compensar
gràcies a aquests ingressos, i es podrien haver utilitzat –i és una propostaper compensar part del cost de la llar d’infants i deixar aquesta en una
tarifa plana.
La resta de les taxes s’haurien de pujar de forma més moderada. Com ja ha
dit abans, s’hauria de fer gratuïts determinats certificats, utilitzant per
obtenir aquest benefici el suport de la tecnologia informàtica.
Com ja ha dit, no consideren normal que s’apugi per quart any consecutiu
l’IBI i, en tot cas, fessin la revisió cadastral; però creu que és un impost que
no toca pujar.
En definitiva, la puja que es proposa és molt important i no és el que Lloret
es mereix. Vostès necessiten diners degut a l’alt ritme de despeses, i no
tenen suficients amb els diners d’Aqualia i d’altres llocs. El Sr. Valls ja va dir
que especularien per Lloret però entén que totes aquestes operacions no
han servit per alleugerir les butxaques dels veïns de Lloret. Per tots aquests
motius, votaran en contra d’aquesta proposta.
Contesta novament el Sr. Valls dient que s’està treballant en buscar noves
fórmules perquè la taxa de l’aigua sigui com més justa possible per a
tothom. Potser la gent veu igual taxa que impost, però no ho és, i no es
calcula el mateix les taxes (costos) que els impostos.
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Hem de tenir en compte que Madrid ens ha congelat els diners que es
donen. Respecte la llar d’infants, si no es paga el dèficit amb el preu de la
taxa s’haurà de pagar amb els impostos.
Sembla que la Sra. Santamaria no visqui a Lloret i que no sàpiga la realitat;
quan ha parlat d’una família tipus i el que representa de més aquestes
ordenances, no sap el que ha dit, s’ho ha inventat.
Si congelem les taxes, com paguem?. Augmentem els impostos?.
Quan es va fer la planta de lixiviats, vostès van allargar la concessió, i això
va ser un acord que va beneficiar el concessionari.
Respecte a la neteja de l’autobús, Sra. Echegoyen, vostès ho tenien gratuït.
Tot puja i per tant nosaltres hem de fer-ho també. Cita algunes de les xifres
que l’Alcalde ha donat sobre el nombre de visitants dels jardins de Santa
Clotilde.
Les taxes s’han de pagar pels serveis que es donen i respecte les
urbanitzacions, dir que tenim tots una papereta molt delicada. Les taxes
han de servir per a la conservació però les inversions les han de fer ells. Es
un tema molt delicat del que hem de parlar molt.
Vostè parla de demagògia. Jo vaig estar 8 anys com a portaveu a l’oposició i
d’aquests CIU va aprovar les ordenances fiscals 6 anys. No les van aprovar
quan va apujar l’aigua més d’un 20% i un altre any més d’un 18%. Es van
cobrar per anticipat les obres que hauria de fer el Consorci. Sra.
Santamaria, no cal que hem doni convenis que mai es van signar.
Torna a dir que li diguin els grups de l’oposició com farien ells per pagar les
ampliacions dels serveis o els nous que es donen.
Els diners de l’aigua s’invertiran en el cicle de l’aigua, perquè així estan
obligats.
El 31/07/2003 als pocs dies d’entrar al govern, varem haver de fer una
modificació de 1’5 milions d’euros generada per vostès, és a dir, cap grup
està lliure de no controlar les despeses de la millor manera possible.
En definitiva, aquestes ordenances el que pretenen és donar eines per
intentar millorar el servei. Creu que la puja és molt raonable i que està en
la línia del que s’està fent en l’entorn de la nostra ciutat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que tenim un fort increment
de la població, és cert que també augmenten els ingressos però encara ho
fan més les despeses.
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Pujar l’IPC no és pujar rés, perquè si no ho fessin es perdrien diners. Per
tant, és un exercici de responsabilitat. Per això s’ha de pujar el que es
necessita, les taxes, per no generar deutes.
No és cert el que diu la Sra. Santamaria sobre els Jardins de Santa Clotilde.
El que no pot ser és que uns jardins públics siguin sols per un grup de
privilegiats. El que estiguin oberts al públic de forma controlada no els farà
mal.
El que si ens fa mal és que encara no tenim aigua regenerada, i tot perquè
falta un motor que val 30.000 euros que ni el posen ni ens el deixen posar, i
això ja des de fa 3 anys. Aquesta és una realitat que vostè coneix i que
pateix també.
El conveni amb l’Agència Catalana de Residus és bo, si bé ells no han fet els
deures; a més, alguns dels pobles que venen a abocar no paguen en el
moment que els pertoca.
L’IBI no es separa gaire de l’IPC. Respecte a la revisió cadastral, no estem a
temps per demanar-la, però segurament també la farem nosaltres, i la
farem de forma responsable.
No es pot dir que la puja sigui escandalosa, això és fer demagògia. La Sra.
Echegoyen ha parlat de demagògia i que hauríem de fer unes ordenances
socials.
I jo li dic que social és adaptar els carrers per a les persones amb
minusvalies; social és posar baranes per evitar el perill dels cotxes; social
és crear una regidoria de benestar i família que faciliti atendre la gent com
cal i poder escoltar-los; social és crear una guia d’acollida i un pla
d’acollida; social és protegir el territori, comprant una pineda i fer nous
parcs infantils; social és fer una nova llar d’infants, un nou edifici per a la
gent gran; social és canviar les línies de transport urbà i fer un conveni amb
els taxistes per al tema del tractament oncològic o per tenir un nou taxi
adaptat; social és fer nous CAP de salut i signar el conveni amb SER.GI;
social és fer habitatges de protecció oficial; social és arribar al 0’7%
d’aportació a la cooperació, i posar beques per menjadors; social és fer el
casal de Can Ballell i pistes de ping-pong als barris; social és recolzar les
entitats.
Tot això són realitats socials i, a part del dia a dia, tenim també Grans
Horitzons.
Tenim bones notícies sobre el Casino, tema que no ha estat fàcil i que és
una realitat, i anirà al Monterrey. També treballem en la zona esportiva,
amb l’enderrocament de la plaça de braus. S’està treballant en l’Avinguda
Amèrica, en els accessos a Lloret, i es farà una escala al Turó d’en Buch.
Can Garriga està a punt d’inaugurar-se, i també avança Can Xardó on anirà
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el teatre. Hem aconseguit la “Q” de qualitat de les platges, s’està acabant la
terminal d’autobusos, i si el POUM s’aprova afrontarem temes com el pla
d’accessos, el cementiri, etc. Hem aconseguit al voltant de 4 milions d’euros
en subvencions.
Per fer tot això, es necessiten recursos i si no es tenen no es pot fer res.
Lloret necessita avançar i canviar, i això ja és una percepció que es té tant
interna com externament. S’està aconseguint gràcies a tothom i tots hem
de treballar per aconseguir un Lloret cada vegada millor.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 9 vots en contra dels regidors de PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, el Ple
de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Es presenta la següent proposta de modificació de determinades
Ordenances Fiscals i de la Reglamentació General dels Preus Públics per a
l’exercici de l’any 2007.
1 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
A l’article 51, NORMES GENERALS, s’afegeix el punt 5:
“5. A la sol·licitud de ajornament i fraccionament s’hi farà constar l’ordre
de domiciliació bancària indicant número de compte del client i les dades
identificatives de l’entitat de crèdit que ha d’efectuar el càrrec en compte.”
En la classificació de carrers es modifiquen i s'afegeixen determinades
vies públiques amb la seva corresponent categoria que figuren a l'Annex I
d'aquesta proposta.
2 .- MODIFICACIONS DELS IMPOSTOS LOCALS
2.1.- IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2)
En l’article 4 s’afegeix el punt 4 següent:
“4. En relació al que disposa l’article 35.6 de la Llei General Tributària, per a
sol·licitar la divisió de la quota tributària serà indispensable aportar les
dades personals i domicilis de la resta d’obligats al pagament, així com els
documents públics acreditatius de la proporció en que participa cadascun en
el domini o dret sobre l’immoble. En aquest cas, serà necessari que tots els
obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el pagament de les
quotes individuals resultants.
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Es modifica l’article 9.1 de l’Ordenança Fiscal reguladora del Imposts sobre
Bens Immobles, d’acord amb la redacció següent:
“1.

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a/ Per als béns de naturalesa urbana:
Tipus de gravamen general: 0,735 %
b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 %
c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90% “

En l’article 14 s’afegeix el seguent paragraf.:
“L’Ajuntament de Lloret s’acull al regim de comunicacions exclusivament pel
que fa a l’apartat 1 del article 30 del Reial Decret 417/2006. En el supòsit
de voler ampliar el regim de comunicació a la resta d’apartats del esmentat
article, caldrà un acord exprés per part de la Junta de Govern, a qui es
delega aquesta facultat.”
2.2.-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
FISCAL NÚM. 3)

(ORDENANÇA

Es modifica l’article 9 punt 4 d’acord amb la següent redacció:
4. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de
ponderació assenyalat en l’article anterior d’aquesta ordenança, i
tenint en compte la categoria fiscal de la via pública, segons la
classificació de carrers vigent en el moment de la meritació de
l'impost, on s’ubica físicament el local en què es fa l’activitat
econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent:
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

especial
...........
2,2
primera
...........
2
segona
...........
1,8
tercera
...........
1,6
quarta
.......... 1,4
cinquena i resta........
1,2

La resta de l’article no es modifica.
2.3.-IMPOST
SOBRE
VEHICLES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4)

DE

TRACCIÓ

MECÀNICA

Es modifica l’article 6 l’Ordenança Fiscal reguladora del Imposts sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, d’acord amb la redacció següent:
ARTICLE 6.- Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.-
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1. La base imposable es determina en funció de la classe de vehicle i la seva

potència i capacitat.
2. L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals
resultat d'aplicar el coeficient 1,71 als diferents epígrafs, excepte l'epígraf
f) en què s'aplica el 2.
TARIFES
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE

euros

a.- TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 a 11,99cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De més de 20 cavalls fiscals

22,48
60,70
128,27
159,45
199,18

b.- AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

148,22 €
211,00 €
263,85 €

c.- CAMIONS
De menys de 1.000 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil.
De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil
De més de 9.999 kg de càrrega útil

75,34
148,22
211,00
263,85

d.- TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

31,48 €
49,47 €
148,22 €

e.- REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega
útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De més de 2.999 kg de càrrega útil

31,48 €
49,47 €
148,22 €

f.- ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes de fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c.
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€
€
€
€
€

€
€
€
€

8,84 €
8,84 €
15,14 €

Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

30,30 €
60,58 €
121,16 €

2.4.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5)
Es modifica l’article 11 punt 1 que queda redactat de la següent forma:
Article 11
1. La quota íntegra d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen del 25%.
La resta de l’article no es modifica.
2.5.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.6)
Es modifica l’article 8 amb el següent redactat:
Article 8
1. La quota de l'impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà del 3,10 %.
Es modifica el punt 5 de l’article 10 que queda redactat de la següent
manera:
5. Per dur a terme l’autoliquidació es prendrà com a cost d’execució
material quan es tracti de construccions, instal·lacions o obres amb
projecte visat, l’import més elevat entre el pressupost de referència
(Pr) i el pressupost d’execució (Pem), que constin a la fitxa de
característiques del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o document
similar expedit a l’efecte.
En el supòsit d’obres no subjectes a la presentació de projecte visat, la
base imposable serà al determinada pels Serveis Tècnics municipals en
funció del cost estimat del projecte, pels índexs o mòduls que determini la
Junta de Govern Local o per l’import declarat pel subjecte passiu.
3.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
3.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS (
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)
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L’article 8 queda redactat de la següent forma:
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al
150 % del salari mínim interprofessional se'ls aplicarà quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les
diferents activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:
A) Dels Serveis Generals
1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
I .- Documents administratius
•
•

•
•

Qualsevol document autoritzat per l'Alcaldia en interès de
particular................................
Autoritzacions relatives a la celebració d'espectacles en locals,
terrenys
i
altres
anàlegs.......................................................................................
.........................................
Certificats
literals
i
gràfics
cadastre.....................................................................................
Altres
autoritzacions
no
compreses
en
els
paràgrafs
anteriors...........................................

4,30
€
304,00 €
10,00 €
9,30 €

II .- Certificacions
•

•

Que s'expedeixin a les oficines municipals sobre documents o dades
referents
a
l'últim
trienni
.................................................................................................
.................................
Per
a cada any, a partir del tercer, s'acreditarà, per any i
unitat........................................

6,75 €
1,50 €

III .- Serveis Urbanístics
•

•
•
•

Informe acreditatiu de la situació urbanística de les finques i
certificats
per
al
Registre
de
la
Propietat.....................................................................................
................................
Per cada informe de reconeixement de l'estat dels edificis, a instància
de part ..............
Declaració administrativa d’innecessarietat
de llicència de
parcel·lació...........................
Expedients
de
ruïna
.................................................................................................
..........
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43,10 €
81,90 €
46,80 €
219,50
€

•

•
•

Informes sobre qualsevol circumstància del PGOU, que no es
contempli
en
els
apartats
anteriors.....................................................................................
.........................................
Certificat d’expedient de protecció de la legalitat
urbanística.............................................
Certificats sobre aprofitament de finques i solars i sobre compatibilitat
de l’activitat, previ a la sol·licitud de llicència ambiental, amb el
planejament urbanístic.................................

43,10 €
312,00 €
189,30 €

IV.- Oposicions, concursos i contractacions
D'obres i serveis:
•

per cada proposició per a prendre part en contractacions d'obres,
serveis o subministrament, sempre que el pressupost superi el sis mil
euros..................................

38,00 €

V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil
•

Informes tècnics que requereixin inspecció
ocular..............................................................

22,40
€

•

Informes tècnics per accidents de circulació en vies
urbanes.............................................

33,70
€

•

Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil
..................................................................

22,40
€

2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE
PLAQUES AMB EL DISTINTIU DEL MUNICIPI
•

-Per a cada autorització
.................................................................................................
....

43,10 €

Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys,
transcorregut aquest s'haurà de sol·licitar una nova autorització.
•

Per cada placa relativa a l’atorgament de Llicències d'Obres i de Gual
Permanent ..........
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13,40 €

•

•

Per cada placa relativa a l'autorització a ocupacions de via pública o
terrenys d'ús
públic.........................................................................................
.........................................

4,30 €

Per cada placa relativa a autorització en el lloguer de :

- ciclomotors................................................................. per
unitat.......................................
- vehicles de turisme ....... ........................................... per
unitat.......................................
- cotxes de cavalls........................................................ per
unitat.......................................
- bicicletes................................................................... per
unitat........................................

12,50 €
26,40 €
391,00 €
7,10 €

3.- SERVEIS DE REPROGRAFIA
L’import de la quota és:
1) FOTOCÒPIES
•
•
•
•

Fotocòpies en full DIN A4, per
unitat................................................................................
Fotocòpies en full DIN A3, per
unitat................................................................................
Fotocòpies en full DIN A1, per
unitat................................................................................
Fotocòpies en rotlle, per
unitat........................................................................................
.

0,10 €
0,12 €
0,82 €
3,85 €

2) PLÀNOLS
•
•
•

Full Pla General E
1:1000..........……….....................................................................
.......
Resta de Plànols per m2
.…….....….................................................................................
Impressió de plànols en paper:
Din
A0..............................................................................
..............................
Din
A1..............................................................................
.............................
Din
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5,70 €
4,60 €
16,10 €
10,60 €
5,40 €

A2..............................................................................
.............................
Din
A3..............................................................................
.............................
Din
A4..............................................................................
.............................

3,20 €
1,05 €

4.- VENDA D’IMPRESOS
L’import de la taxa dels diferents impresos subministrats per les diferents
dependències municipals o pels OO.AA que en depenen coincidirà amb
l’import del seu cost directe arrodonit a l’alça fins al cèntim més pròxim.
5.- SERVEIS INFORMÀTICS
Lliurament de dades que estiguin informatitzades, a instància de part:
•
•
•
•

Llistats per cada registre, amb un mínim de 33,80
..........................................................
Etiquetes, per cadascuna, amb un mínim de 33,80 €
.....................................................
Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport
paper)..................................................
Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport
disquet)................................................

0,06 €
0,11 €
16,60€
5,60 €

Facilitació d’informació cartogràfica terme municipal en forma digital (en
format dwg, dxf o dgn):
Informació bàsica (Estat inicial)
•
•
•

Escala 1:1000, euros per hectàrea amb un mínim de 33,80 €
........................................
Escala 1:1000 informació cartogràfica temàtica,per hectàrea,amb un
mínim de 54,00 €
Plànol vialer ( dwg,
dxf,pdf).....................................................................................
........

0,82
€
1,60 €
34,30 €

A l’import cal afegir:
•
•

suport físic disquet, per
unitat........................................................................................
...
suport físic CD-Rom, per
unitat........................................................................................
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1,30 €
1,80 €

•
•

suport físic cinta dat, per
unitat........................................................................................
.
Qualsevol altre expedient no
tarifat..................................................................................

24,40 €
39,00 €

Els llistats i/o etiquetes només es lliuraran per a finalitats d’utilitat pública
i interès social. La Junta de Govern Local podrà, a més a més, valorar
individualment cada cas i concedir, si escau, una reducció de fins al 100%.
Per tant, queda exclòs el lliurament de llistats i/o etiquetes per a finalitats
amb ànim de lucre (comercials, serveis etc...), atenent al que disposa la
legislació sobre protecció de dades.
B) Sobre activitats econòmiques
1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
a) Expedició de llicències:
- Llicències urbanes
.....................................................................................
.....
- Llicències estacionals
.....................................................................................

756,50
€
478,50
€

b) Transmissió de llicències:
- Transmissió interviu:
Llicències
urbanes..........................................................................
.........
Llicències estacionals
............................................................................
- Transmissió mortis causa:
Primera transmissió de llicències en favor
d'hereus..................................
Ulterior transmissió de llicències
..............................................................

411,00
€
48,00
€
75,00
€
187,50
€

c) Substitució de vehicles:
- De llicències urbanes o
estacionals................................................................
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37,50
€

2.- INSPECCIONS

A) ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS
a) Per la primera visita d'inspecció, si s'ha comès infracció
d'ordenances
o
llicencies 112,00
vigents...................................................................................
€
.....
b) Per la segona i successives visites d'inspecció per comprovar si
s'han complert les ordres dictades per corregir els efectes
constatats en la primera visita, sempre que no hagi estat corregida 56,00
la infracció.................
€
c) Per cada visita d'inspecció no compresa en els apartats anteriors,
realitzada d’ofici ens els supòsits de canvis de titular de la llicencia
o
altres
actuacions 168,00
singulars.........................................................................
€
Durant l'exercici en què s'hagi satisfet, respectivament, l'Impost de
construccions, instal·lacions i obres i la llicència d'obertura d'establiments,
no es practicarà la liquidació per inspeccions d'establiments, elements o
béns.
B) HABITACLES, SOLARS I ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS
a) Per a la primera visita d'inspecció, si s'ha comès infracció
d'Ordenances
municipals
o
llicències
vigents
....................................................................
b) Per la segona i successives visites d’inspecció per
comprovar si s’han complert les ordres dictades per
corregir els efectes constats en la primera visita, sempre
que no hagi estat corregida la infracció..................
c) Per cada visita d’inspecció no compresa en els apartats
anteriors..............
3.- LLICÈNCIES D'OBERTURES

A) QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Primera instal·lació
La quota tributària serà el resultat d'aplicar el següent càlcul:
Q * M * a * b = Quota Tributària
en la que Q = 45,25 €., és la quota mínima.
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45,25
€
75,75
€
38,00
€

M = Mòdul d'activitat Econòmica d'acord amb l'Annex a la present
Ordenança Fiscal.
a = Coeficient corrector segons la superfície de l'establiment.
b = Coeficient corrector segons la categoria del carrer.
En el punt B) d) se suprimeix el següent: “inclosos els llocs d’aparcament
que formen part d’habitatges o garatges comunitaris”
C) Sobre la propietat immobiliària
1.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
a) Les llicències d'obres de construcció de nova planta, ampliació,
modificació o reforma que afectin l'estructura, l'aspecte exterior o la
disposició interior segons la classificació següent:
- Habitatges unifamiliars aïllats
- Habitatges unifamiliars adosats
- Habitatges amb una vivenda i un
local
- Habitatges plurifamiliars
- Naus industrials o magatzems

73,00
€
54,00
€
90,50
€
270,50
€
136,25
€

- Locals comercials
- Altres llicències
- Llicència per obres menors
- Garatges comunitaris
- Garatges individuals

108,70 €
36,20
€
27,30
€
81,10
€
40,80
€

La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50
% de la quota establerta.
b) Llicències per moviment de terres (rebaixos, explanació,
excavació, terraplenat i altres), per
m3.........................................................

0,09
€

c) - Llicències de parcel·lació, per metres quadrats edificables
.......................
- Llicència de divisió horitzontal (Art. 179.2 r), per metres
quadrats edificables................

0,08
€
0,20
€
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d) Llicències de 1a utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general
destinades o no a habitatges :
- grups d’habitatges, per
unitat...........................................................................
- habitatge
únic................................................................................
...................
- locals comercials o industrials, per
unitat........................................................
- garatge i instal·lacions annexes, per
unitat......................................................

20,00
€
39,00
€
98,00
€
27,50
€

La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50 % de la quota
establerta.
e) Assenyalaments d'alineació i rasants:
- fins a 10 metres
lineals.............................................................................
.......
- per cada metre lineal
d'excés..........................................................................

23,50
€
2,00
€

f) Llicències per enderrocament, exceptuant els edificis declarats
ruïnosos
- per m2 i
planta.............................................................................
....................

0,29
€

g) Llicències per col·locació de cartells o rètols de publicitat
- per unitat
.....................................................................................
....................

42,40 €

h) Llicències d'ús de vol sobre edificacions i instal·lacions
- per unitat de habitatge o
local.........................................................................

56,20
€

i) Les llicències per instal·lacions subterrànies destinades a activitats industrials,
comercials de serveis públics o no, o qualsevol altre ús a què destini el subsòl,
- per cada 100 metres lineals d’instal·lació o
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40,50

fracció..........................................

€

j) Els actes assenyalats en els instruments de planejament que precisin la
preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors, per unitat
d’habitatge, local o instal·lació.
- per unitat d’habitatge, local o
18,10
instal·lació.........................................................
€
La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits
anteriors serà de

9,50
€

S’aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per la
Junta de Govern, a les llicències concedides per l'adequació dels locals
comercials sempre que les reformes tinguin com a finalitat l'eliminació de
l'ocupació de la via pública amb mostres comercials, que es farà efectiva
quan així es disposi per l'Òrgan competent.
Així mateix, s'aplicarà quota zero a les llicències concedides, previ
informe dels Serveis Tècnics, per a la restauració de façanes en mal estat
sempre que s'executin les obres en el període entre l'1 de gener a 31 de
març i de l'1 de novembre a 31 de desembre.
3.2.- TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA TRANSPORT I
TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS
EN GENERAL ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9)
L'article 6.3 quedarà redactat de la següent forma:
"A aquest efecte s'aplicarà la següent :
TARIFA
Recollida
i
Reciclatge Tractament
transport
a) Habitatges, pisos,
apartaments, per
60,80 €
15,00 €
29,00 €
unitat....................
b) Hotels, hostals i pensions
amb
servei de menjador, per cada
llit........
c) Hotels, hostals, residències i
pensions sense servei de
menjador,
per a cada
llit....................................

11,65 €

2,75 €

5,21 €

8,75 €

2,16 €

3,63 €
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d) Locals d' espectacles,
incloses
sales de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100
persones...

368,50 €

90,25 €

170,77 €

Amb capacitat de 101 a 200
pers....

471,80 €

115,50 €

228,07 €

Amb capacitat de 201 a 400
pers.....

753,00 €

184,60 €

342,29 €

Amb capacitat per més de
400 pers

939,50 €

230,50 €

427,12 €

Fins a 100
m2...................................

558,00 €

136,85 €

255,60 €

de 101 m2 a 200
m2.........................

837,00 €

205,25 €

369,46 €

més de 200
m2.................................

960,25 €

235,80 €

426,00 €

696,25 €

170,50 €

313,00 €

de 101 m2 a 200
m2..........................

1.116,00 €

273,65 €

489,25 €

més de 200
m2................................

1.282,50 €

314,20 €

563,67 €

Fins a 50 m2.
....................................

185,00 €

45,30 €

85,95 €

De 51 m2 a 100
m2.........................

277,75 €

67,75 €

114,60 €

e) Locals destinats a
restaurant:

f) Locals destinats a
restaurant-bar:
Fins a 100
m2..................................

g) Locals destinats a bars i
similars:
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de 101 m2 a 200
m2..........................

558,00 €

136,85 €

239,24 €

més de 200
m2................................

642,10 €

157,40 €

275,32 €

90,30 €

22,00 €

57,67 €

De 51 m2 fins a 100
m2....................

185,00 €

45,30 €

85,95 €

de 101 m2 a 200 m2
......................

444,30 €

108,95 €

199,80 €

més de 200
m2.................................

510,50 €

125,50 €

229,95 €

837,00 €

205,25 €

369,45 €

De 121 m2.a 400
m2.........................

1.254,25 €

307,60 €

568,50 €

més de 401 m2
................................

2.010,00 €

493,40 €

888,10 €

60,80 €

15,00 €

29,00 €

h) Locals comercials o
industrials no
compresos als apartats
anteriors:
Fins a 50 m2.
...................................

i) Locals destinats a
autoserveis
amb superfície:
Fins a 120 m2.
................................

j) Càmpings:
Per cada 4 places o
fracció..............

" Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada
any natural seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i destí
de l'immoble o local. A partir de l'any natural següent tributaran per una
quota mínima de 60,80 € per Recollida i Transport, 29,00 €
per
Tractament i 15,00 € per reciclatge."
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La suma de les tarifes de la recollida, transport, reciclatge i del
tractament, totalitzarà l'import de la quota tributària.”
Els apartats 4, 5 i 6 no es modifiquen.
L'apartat 7 quedarà redactat de la següent manera:
"Les urbanitzacions a les quals no es realitzi el servei de recollida per
la Corporació i sol·licitin abocar els residus produïts a l'abocador municipal,
realitzant elles mateixes la recollida i transport, abonaran per a cada unitat
urbana la quantitat de 29,00 € . Els promotors o les Comunitats de Veïns, a
través dels seus representants legals, així com la persona física o jurídica
que porti a terme la recollida i transport, podrà sol·licitar un conveni anual
amb la Corporació que tindrà en consideració el nombre de tones abocades,
i la Corporació fixarà la tarifa en funció als costos/euros que representa el
manteniment de l'abocador municipal. Així mateix, qualsevol dels convenis
que es realitzin entre diferents Corporacions, estarà subjecte als requisits
anteriorment exposats.
Es fixa la quantitat de 47 €/Tona per al tractament de residus
abocats per Administracions Públiques i per les Companyies de Serveis
Públics.
3.3.
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CEMENTIRI
MUNICIPAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10)
L'article 6è es modifica de la següent forma:
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
EPÍGRAF PRIMER: Assignació d'hipogeus, nínxols, capelles, columbaris i
solars per panteons:
a) Concessions de drets funeraris:

Nínxols
Hipogeus
Columbaris
Solars per a panteons, per
m2

1.130,00
€
3.675,00
€
390,00 €
520,00 €
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Les concessions, en supòsits excepcionals, per períodes inferiors als
màxims legalment establerts, meritaran una taxa igual al quocient entre la
tarifa i el nombre d'anys màxims, multiplicat pel nombre d'anys de la
concessió.
b) Traspassos: Quan es faci donació autoritzada per la Corporació del dret

funerari, s'abonarà la taxa següent:
Nínxols:
1r. i 2n. grau de parentiu
67,70 €
Col·laterals fins al 2n. grau
81,50 €
Sense parentiu
204,10 €
Capelles:
1r. i 2n. grau de parentiu
271,00 €
Col·laterals fins al 2n. grau 475,00 €
Sense parentiu
817,00 €
Hipogeus:
1r. i 2n. grau de parentiu
150,00 €
Col·laterals fins al 2n. grau 204,00 €
Sense parentiu
475,00 €
Panteons:
1r. i 2n. grau de parentiu
340,00 €
Col·laterals fins al 2n. grau 541,00 €
Sense parentiu
1.000,00
€
EPÍGRAF SEGON. Inhumacions
a) En panteó, hipogeu o capella
b) En nínxol o columbari

238,00 €
144,00 €

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura
podran passar a l' ossari, si així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap
classe, sempre que la
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a
càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
EPÍGRAF TERCER. Exhumacions
a) De panteó, hipogeu o capella 285,00 €
191,00 €
b) De nínxol
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EPÍGRAF QUART. Conservació i neteja
Anualment, s'abonarà la següent quota:
- Per a cada panteó o capella
122,50 €
- Per a cada hipogeu
30,75 €
- Per a cada nínxol o columbari 12,00 €
- Per a cada construcció
86,00 €
sepulcral especial
EPÍGRAF CINQUÈ. Autoritzacions en matèria de cementiri municipal
Llicències de construcció, modificació o recuperació de
sepultures i panteons...
Autoritzacions per a la col·locació de làpides, reixes,
guarniments i altres.......
Expedició de títols o altres documents
................................................................
Autoritzacions a inhumacions, exhumacions, incineracions,
reduccions i altres

75,00
€
8,50 €
5,25 €
47,00
€

La resta d'apartats no es modifiquen.
3.4.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM (
ORDENANÇA FISCAL N. 11)
L'art 5.1 quedarà redactat de la següent manera:
1. El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat,
constituirà com a màxim la base imposable.
La quota tributària que s'ha d'exigir per a la prestació dels serveis de
clavegueram es determinarà individualment, en funció de la naturalesa i
destí dels immobles.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
TARIFA
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat 15,50 €
b) Hotels, hostals i pensions, per cada vuit llits o fracció, l'equivalent
a 1 habitatge.
Els càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció , equivalents a
1 habitatge.

43

c) Locals d'espectacles, incloses sales de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100 persones, l'equivalent a 3 habitatges.
Amb capacitat de 101 a 200 pers, l'equivalent a 4 habitatges.
Amb capacitat de 201 a 400 pers, l'equivalent a 8 habitatges .
Amb capacitat de més de 400 pers, l'equivalent a 10 habitatges.
d) Locals destinats a restaurant:
Fins a 100 m2., l'equivalent a 3 habitatges .
de 101 m2 a 200 m2 , l'equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l'equivalent a 5 habitatges.
e) Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 100 m2., l'equivalent a 3 habitatges.
de 101 m2 a 200 m2 , l'equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l'equivalent a 5 habitatges
f) Locals destinats a bars i similars:
Fins a 100 m2. l'equivalent a 3 habitatges.
De 101 m2 a 200 m2, l'equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l'equivalent a 5 habitatges
g) Locals
anteriors:

comercials o

industrials no

compresos als apartats

Fins a 50 m2. l'equivalent a 2 habitatges.
De 51 m2 a 100 m2, l'equivalent a 3 habitatges.
de 101 m2 a 200 m2 , l'equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l'equivalent a 5 habitatges
" Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de
cada any natural seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i
destí de l'immoble o local. A partir de l'any natural següent tributaran per
una quota mínima de 15,50 €.
B)
AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM
- Cada immoble amb un màxim de 2
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45,00

vivendes........
€
- Cada vivenda a partir de la
segona.......................
11,20€
- Cada immoble destinat a hostaleria, càmping o
similars,
per als primers 8 llits o
45,00
€
places................................
i per cada múltiple de 8 o fracció a raó
11,20
de.............
€
3.5.-TAXA PER A LA RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE
LA VIA PÚBLICA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.12)
L'article 5 quedarà modificat de la següent manera:
Article 5.- Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Per retirada i transport o immobilització de cada
vehicle:
Turismes i remolcs
.........................
Motocicletes i
ciclomotors...............
Vehicles amb un PMA superior a
3500 Kg
b) Per dipòsit i custòdia del vehicle
El primer dia (24 hores)
..................
A partir del segon dia
Turismes i
remolcs...........................
Motocicletes i
ciclomotors..................
Vehicles amb un PMA superior a
3500 Kg

52,00 €
31,00 €
345,00 €

Quota
zero
5,20 €
/dia
3,40
€/dia
8,00 €

D’acord amb el que estableix l’article 71.2 del RDL 339/1990 ,als
vehicles sostrets o utilitzats de forma il·legítima, sempre que s'acrediti
mitjançant la còpia de la denúncia presentada, se'ls aplicarà quota zero.
3.6.-TAXA
PER
AL
SUBMINISTRAMENT
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.13)
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D'AIGUA

POTABLE

Es modifica l’article 3 amb la següent redacció:
L'abastament d'aigües potables en aquest municipi és un servei municipal
en règim de monopoli, de recepció obligatòria, de conformitat amb les
prescripcions vigents, que es presta en regim de gestió indirecta.
Els articles 6 i 7 quedaran modificats de la següent forma:
BASES

I

TARIFES

Article 6è.
El cost real o previsible del servei, considerat en la seva globalitat
constituirà com a màxim la base imposable. La quota tributària consistirà en
una quantitat determinada individualment en funció del consum d'aigua així
com pel diàmetre del comptador.
Mínim de consum facturable : 10 m3/abonat/mes.
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
BLOC I .- Que comprèn el casc urbà i l'àrea perifèrica de la població.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
.............
Excés del mínim
.......

0,44 /m3
€
0,79 /m3
€

Tarifa en alta:
Fins al mínim
..............
Excés del mínim
.........

0,37 /m3
€
0,71 /m3
€

BLOC II .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen
elevacions des del dipòsit de Lloret.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
..............
Excés del mínim
.........
Tarifa en alta:
Fins al mínim

/m3
0,56€
1,03 /m3
€
0,48 /m3
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..............
Excés del mínim
.........

€
0,93 /m3
€

BLOC III .- Zones elevades que han de subministrar-se directament des del
dipòsit regulador d' "El Vilar".
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
..............
Excés del mínim
.........

0,60 /m3
€
1,14 /m3
€

Tarifa en alta:
Fins al mínim
...............
Excés del mínim
..........

0,53 /m3
€
1,06 /m3
€

BLOC IV .- Zones per sobre del dipòsit "El Vilar"
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
...............
Excés del mínim
.........
Dependències
mpals.
Provisionals
d'obres....

0,78 /m3
€
1,42 /m3
€
0,34 € /m3
1,52 /m3
€

AIGUA REGENERADA
El usuari del consum d’aigua regenerada procedent de la EAP de Lloret,
distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al efecte, abonarà una
tarifa de 0,10 €/m3.
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
Domèstics Comptador
:
mm
Comptador
mm
Comptador
mm
Comptador

de 13
de 15
de 20
de 25

0,26 /abonat/me
€s
0,32 /abonat/me
€s
0,42 /abonat/me
€s
0,58 /abonat/me
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mm
Comptador de 30
mm

€s
0,80 /abonat/me
€s

Comptador de 40
Industrials mm
:
Comptador de 65
mm
Comptador de 80
mm
Comptador de
100mm
Comptador de
125mm
Comptador de
200mm

1,15 /abonat/me
€s
1,60 /abonat/me
€s
3,90 /abonat/me
€s
6,40 /abonat/me
€s
9,00 /abonat/me
€s
30,00 /abonat/me
€s

Article 7è .- Ingressos no Tarifaris
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

SUBMINISTRAMENT

DE

En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 48,00 € per escomesa.”

del

Comptador
Domèstics mm
:
Comptador
mm
Comptador
mm
Comptador
mm
Comptador
mm

COL·LOCACIÓ

de 13

200,00
€

de 15

300,00
€
310,00
€
325,00
€
390,00
€

de 20
de 25
de 30

Comptador de 40
Industrials mm
:
Comptador de 65
mm

600,00
€

Per
obres:

360,00
€

I

800,00
€
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3.7.- TAXA PER A L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15)
A l’article 1 queda redactat de la següent manera:
“Art. 1.- D’acord amb el que disposa l’art. 20.4 epígraf ñ) de la Llei
39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
l’Ajuntament de Lloret de Mar aprova l’Ordenança Fiscal per assistència i
estada en les Llars d’Infants Municipals”
L’article 4 es modifica amb el següent redactat:
TARIFES.
Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les
guarderies infantils seran les següents:
1. Drets
d'inscripció......

59,00 /any
€

2. Estada i
assistència.
a) De gener a agost:
95,00 /me
€s
b) De setembre a
desembre.
99,00 /me
€s
Servei de
menjador......

4,20 /dia
€

Aquest preu es reduirà a la meitat en el mes de setembre, quan s'inicia
el curs escolar i finalitza el curs d'estiu, en els supòsits de baixes i altes.
A la tarifa d’estada i assistència s’aplicarà una bonificació del 15% per al
segon i successius germans
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3.8.- TAXA A PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 16)
L’annex de tarifes es modifica amb la següent redacció:
ANNEX
TARIFES
Es deroga el punt 1, Ensenyament d’adults a impartir en centres
municipals.

2. CURS D’IDIOMES
Curs
2006/2007

Curs
2007/2008

37,50 €

37,50 €

3. CURSOS ESPORTIUS
Curs
2007/2008
- CURS D’ATLETISME
Adreçat a nens i nenes fins a 12
anys...............
- CURS D’ATLETISME
Adreçat a nens i nenes de més de 12
anys............
- CURS DE NATACIÓ
Adreçat a nens i nenes de 5 a 16
anys...............
- CURS DE PSICOMOTRICITAT I JOCS
Adreçat a nens i nenes de 3 a 5
anys.................
- CURS DE GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT/AERÒBIC
8 mesos d’octubre a maig
4h/setmana..................
- CURS DE NATACIÓ PER A
D’ADULTS................
- CURS DE NATACIÓ PER A GENT
GRAN.............
- CURS DE GIMNÀSTICA PER A GENT
GRAN......
- CURSET DE BALLS D’ENVELAT
Per
parella...............................................
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Gratuïta
71,00 €

151,00 €
104,00 €

156,00 €
270,00 €
7,00 €
7,00 €
64,00
€

............
Per parella amb carnet
jove....................................
- ALTRES
CURSOS............................................
...

59,50
€
80,00
€

L’esport escolar efectuat pels centres del propi municipi en totes les
seves manifestacions, estarà exempt de pagament.
Les entitats, grups o empreses de la vila, hauran d’acreditar en la
sol·licitud el motiu d’utilització. La Junta de Govern, en funció de les
característiques de l’entitat, resoldrà sobre l’exempció o no de la taxa
corresponent.
4.- CURSOS DELS SERVEIS DE CULTURA, JOVENTUT I CASAL D’AVIS
Import
Cursos fins a 20 hores....................

Amb Carnet
Jove
/Carnet Jubilat
16,75 €
13,00 €

Cursos fins a 30 hores....................

33,50 €

27,00 €

67,00 €

50,00 €

Cursos fins a 50 hores....................

112,00 €

84,00 €

Cursos fins a 100 hores....................

281,00 €

212,00
€

483,00
€

365,00
€

56,00 €

42,00
€

Cursos fins a 40 hores....................

Cursos de més de 100 hores............
Altres
cursos.....................................
5.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU

A l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’Ajuntament, i gestionats
directament, se’ls aplicarà les següents tarifes:
Jornada complerta : 102,00 €/mes
Mitja jornada:
67,00 €/mes
S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al
tercer germà i següents.
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Servei de menjador:

4,10 €/dia

3.9.- TAXA PER SERVEIS DEL MERCAT MUNICIPAL (ORDENANÇA
NÚM. 17)
L’annex de tarifes es modifica amb la redacció següent:
TARIFES
42,50 /me
€s
4,85 /me
€s
20,00 /me
€s

Per cada lloc de
venda.....................
Per cada local
exterior.....................
Per llocs no fixos de
venda.............

Els concessionaris de les instal·lacions auxiliars (magatzems, càmeres
...) que no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 6,00 €/mes.
3.10.- TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS
HISTÒRICS O ARTÍSTICS, PARCS I JARDINS I ALTRES CENTRES O
LLOCS ANÀLEGS (ORDENANÇA NÚM. 18)
L’Annex de tarifes queda de la següent forma:
A) TARIFES MUSEU OBERT

MUSEU CAN COMADRAN
MUSEU DEL MAR
JARDINS STA. CLOTILDE
CASTELL S JOAN
PUIG CASTELLET

NORMAL REDUÏDA
1,00 €
1,00 € /PAX
5,00 €
2,50 € /PAX
4,00 €
2,00 € /PAX
3,00 €
1,50 € /PAX
3,00 €
1,50 € /PAX

* TARIFA REDUIDA:(50% ENTRADA INDIVIDUAL) J0VES 12-18 ANYS, CARNETS:
JOVE, ESTUDIANT, FAMILIAR I JUBILAT
** TARIFA INTERMEDIARI: (50% ENTRADA INDIVIDUAL):
AGÈNCIES, HOTELS, ASSOCIACIONS
***ENTRADA GRATUÏTA: NENS MENORS
12 ANYS
****TARIFES AMB IVA
INCLÒS
B) JARDINS DE SANTA CLOTILDE
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•
•
•

Per la realització de reportatges fotogràfics, amb fins no
comercials........................85,00 €/ dia.
Per l’autorització a l’entrada de vehicles, a partir del 3er
vehicle........................10,00 €/vehicle.
Per la utilització de l’espai públic, amb un màxim de 90 persones, per
cerimònies
de
casament............................................................................500,00 €

C) ACTIVITATS DEL MOLL
REDUÏDA

NORMAL
VISITA PEDAGÒGICA +
TALLER DIDÀCTIC*
VISITA GUIADA GRUP**
VISITA GUIADA GRUP DIA
FESTIU**
PAX EXTRA VISITA GUIADA
VISITA GUIADA
INDIVIDUALS***
VISITA TEATRALITZADA***
VISITA NOCTURNA***

4,00 €
110,00
€
120,00
€
2,50 €

/PAX
/GRUP
/GRUP
/PAX

6,00 € /PAX
8,00 € /PAX
8,00 € /PAX

4,00 € /PAX
6,00 € /PAX
6,00 € /PAX

* GRUP MÀXIM ESCOLAR: 30 PAX.
ENTRADA GRATUÏTA
** GRUP MÍNIM: 25 PAX. A PARTIR DE 25 PAX, ES COBRARÀ 2,5€/PAX
EXTRA FINS UN MÀXIM DE 50. TARIFA
ENTRADA REDUÏDA
*** VISITES GUIADES INDIVIDUALS, TEATRALITZADES I
NOCTURNES: ENTRADA
INCLOSA
**** VISITES TEATRALITZADES I NOCTURNES FORA
CALENDARI GRUP MÍNIM 25 PAX
*****FESTIU: DISSABTES, DIUMENGES
I FESTIUS NACIONALS
TARIFES AMB IVA INCLOS.
D) ALTRES TARIFES
TARIFA
PASSAPORT MOLL INDIVIDUAL
9,00 € /PAX
PASSAPORT MOLL FAMILIAR*
6,00 € /PAX
* (MÍNIM 2 ADULTS. 3 NENS
GRATUÏTS)
PASSAPORT MOLL
INTERMEDIARIS** ***
7,00 € /PAX
** PASSAPORT MOLL INTERMEDIARIS: PREU PASSAPORT
MOLL – 2 €/PAX DESCOMPTE.

53

SUMPLEMENT VISITA TEATRALITZADA I
NOCTURA
VALIDESA PASSAPORT MOLL: 3
DIES
CARNET AMIC DEL MOLL

2,00 € PAX

15,00 €

3.11.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
(ORDENANÇA NÚM. 20)
TAXA PER
ESPORTIVES

LA

UTILITZACIÓ

D’

INSTAL·LACIONS

Es modifica l’annex de tarifes d’acord amb la següent
redacció:
ANNEX TARIFES
1.- PAVELLONS ESPORTIUS.
1.A.- Per entitats en general.
Pavelló Municipal
- Partits o entrenament sense
il·luminació
- Partits o entrenament amb il·luminació

23,00 € /hor
a
25,00 /hor
€a

Pavelló El Molí
- Partits o entrenament sense
il·luminació
- Partits o entrenament amb il·luminació

40,00 € /hor
a
42,00 /hor
€a
/mig dia o
123,00 € fracció.

1.B.- Exhibicions
esportives
2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL
MUNICIPAL
2.A.- Per entitats en general

Camp F.
Municip
al
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Camp F.
El Molí

Camp F.
Terra

- Partits o entrenaments sense
/hor
il·luminació, per les 10
primeres hores
106,00 € a
per cada hora més
83,00 € /hor
a
- Partits o entrenaments amb
il·luminació, per les 10
primeres hores
per cada hora més

142,00 /hor
€a
125,00 € /hor
a

/hor
106,00 € a
83,00 € /hor
a

/hor
18,75 € a

/hor
142,00 € a
125,00 € /hor
a

/hor
23,00 € a

Camp F.
Pistes
Atl.
/hor
- Partits o entrenaments sense
il·luminació, per cada hora
106,00 € a
142,00 /hor
€a

- Partits o entrenaments amb
il·luminació, per cada hora

2.B.-Exhibicions
esportives

Camp F.

Camp F.

Municipal
El Molí
432,00 /mig
432,00 /mig
€
€
dia o fracció
dia o
fracció
3.- UTILITZACIÓ DE LES PISTES
D'ATLETISME.
3.1.- Quota individual d'entrada:
- Menors de 14 anys, federats i
pensionistes
- Majors de 14
anys

2,50
€ /dia
4,00 /dia
€

Abonament
mensual:
- Menors de 14 anys, federats i

8,00 € /me
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pensionistes
- Majors de 14
anys

s
19,00 /me
€s

Abonament
trimestral:
- Menors de 14 anys, federats i
pensionistes
- Majors de 14
anys

19,00 /me
€s
32,00 /me
€s

Abonament
semestral:
- Menors de 14 anys, federats i
pensionistes
- Majors de 14
anys

32,00 /me
€s
47,00 /me
€s

Abonament anyal:
- Menors de 14 anys, federats i
pensionistes
- Majors de 14
anys

44,00
€ /any
78,00 /any
€
641,00 /dia
€

3.2.- Exhibicions
esportives

Per exhibicions no esportives la tarifa s’incrementarà en un 20%.
3.12.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I
ALTRES INSTAL·LACIONS
PER A L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS
(ORDENANÇA NÚM. 21)
Es modifica l’annex de la forma següent:
TARIFA
Per al càlcul de la taxa es realitzarà la següent operació:
Superfície ocupada x dies d’ocupació x coeficient 1,5 x 0,46 €
3.13.TAXES
PER
A
LA
UTILITZACIÓ
PRIVATIVA
O
L’APROFITAMENT
ESPECIAL
DEL
DOMINI
PÚBLIC
LOCAL
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23)
Es modifica l’article 6:
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Art. 6.La base del gravamen és la que, en funció de la
naturalesa de cadascun dels aprofitaments, s’expressa en la corresponent:
TARIFA

GENERAL

El valor de mercat de l'aprofitament mitjà en el terme municipal
s'estableix en 0,46 €/m2 al dia o l'equivalent de 167,90 €/m2/any i
s'aplicarà sobre la superfície realment ocupada.
Segons els diversos aprofitaments, en funció de la utilitat derivada
d’ells, s’aplicarà aquest valor d’acord amb les normes dels apartats A, B i C.
TARIFES

ESPECIALS

Apartat A) ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Aparcaments municipals.
A l’estacionament de vehicles en les zones determinades s’aplicaran
les següents tarifes:
a) Zona Barri Pescadors, Can Xardó i zona esportiva i altres zones
habilitades per a aparcament.
A) TURISMES
Del 15/0
15/06
9
D'1 a 60 minuts
De 61 a 180 minuts
De 181 a 720
minuts
De 721 a 1.440
minuts
1 setmana
2 setmanes
Abonament
semestral

b) AUTOBUSOS
I CAMIONS

Resta de l'any

/min
0,025 € ut
/min
0,020 € ut
/min
0,015 € ut
0,005 € /min
ut

gratuït

gratuït

/min
0,020 € ut
/min
0,015 € ut
0,005 € /min
ut

/min
0,025 € ut
/min
0,010 € ut
/min
0,010 € ut
55,00 €

44,00 €

44,00 €

70,00 €

70,00 €

345,00 €

345,00 €

Servei de rentat d’autobusos ....................... 6 €.
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b) Aparcament del mercat municipal.
- 2 hores gratuïtes
a partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que als
aparcaments municipals de la Plaça Pere Torrent i Costa
Carbonell.
1. En els supòsits d'acords amb l'Associació de concessionaris del mercat
central de Lloret de Mar, es podrà establir conveni fiscal per a l'explotació
de l'aparcament de la planta segona.
2. Els llocs d'aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una
tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 6 €/mes.
c) Zones de parquímetres.
Màxim temps
autoritzat
D'1 a 120 minuts

Import
/min
0,025 € ut

Si no ha sobrepassat el temps d'estacionament en més de 30 minuts,
es pot anul·lar la sanció obtenint un tiquet d'EXCÉS de 3,5 €.
d) Aparcament Plaça Pere Torrent, Costa d'en Carbonell i
aparcament de superfície de Sa Caleta
Del 15/0
15/06
9
D'1 a 60 minuts
De 60 a 180 minuts
De 181 a 720 minuts
De 721 a 1.440
minuts
Abonament setmanal
Abonaments
mensual

Resta de l'any

/min
0,025 € ut
0,025 € /min
ut
/min
0,020 € ut
/min
0,005 € ut

gratuït

64,00 €

46,00 €

210,00 €

150,00 €

ABONAMENT ANYAL
Cotxes tot l'any

/mes
64,00 €
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0,025 € /min
ut
/min
0,020 € ut
/min
0,005 € ut

/mes

Motos tot l'any
35,00 €
CÀNON PER A LA CONCESSIÓ
D'UNA PLAÇA D'APARCAMENT
Cànon
9.200,00
€

Durant els mesos de Juliol i Agost els abonaments per 1 setmana i 1
mes no s’aplicaran a l’aparcament de la Zona de la Caleta i al aparcament
de la Placa Pere Torrent.
Normes singulars:
1) Els llocs d’aparcament en concessió administrativa abonaran una tarifa

de conservació i manteniment de les instal·lacions de 6 €/mes.
2) En tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà

en base al repartiment proporcional entre l’import/hora i els minuts que
s’ha utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de
cinc. Aquesta formula s’aplicarà quan es disposi dels aparells adients per
fer el càlcul.
3) En qualsevol aparcament es podrà aplicar quota zero per a determinats

esdeveniments o períodes de temps. La resolució, per cadascun dels
supòsits, serà mitjançant Decret d’Alcaldia i haurà de ser motivada.
4) En l’aparcament Costa Carbonell es podrà fixar una quota de 180,00 €

pels 6 mesos (octubre i març), equivalent al 20% de l’abonament
mensual de la resta de l’any, multiplicat per sis.

La resta del article no es modifica.
4.- MODIFICACIÓ DE LA REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS
ANNEX AL REGLAMENT GENERAL DE PREUS PÚBLICS
De l'annex al Reglament General de Preus Públics, es modifica els
següents apartats:
2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES
Aquest apartat queda redactat de la següent forma:
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a) Preu públic per a la Utilització de la Sala de Plens per a la celebració de
matrimonis civils.... 170,00 €
b) Preu públic per la utilització de sala de plens o altres instal·lacions
municipals anàlogues per a entitats sense fi de lucre... .................... 34
€/sessió.
En els supòsits d’us de les dependències municipals, es podran establir
convenis amb empreses, entitats i particulars en els que es fixaran les
tarifes corresponents.
Es delega a cadascuna de les regidories la signatura d’aquests convenis,
donant compte a la Junta de Govern Local .
Per a la resta de preus públics per serveis i activitats diverses es delega a la
Junta de Govern Local la fixació dels imports, en particular:
•
•
•
•

venda de llibres
treballs de la Brigada d’obres i Serveis d’Aigües
Venda objectes botiga Museu Obert
Assistència i Estada al Centre Obert

3.- TELEVISIÓ DE LLORET
No es modifica
4.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ.
Regiran les següents tarifes:
1.1- Falques publicitàries en general:
- De 15 segons cadascuna
....................
- De 20 segons cadascuna
...................
- De 25 a 30 segons cadascuna
..........

3,75 €
4,60
€
5,40 €

1.2- Falques Especials:
Als efectes d'aplicació d'aquest preu, es consideren falques especials
aquelles en les que es donin les següents circumstàncies de forma conjunta:

a) Tindrà com a finalitat única el promocionar una determinada marca,
empresa o nom comercial.
b) La durada serà de 15 segons.
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c) Tan sols podran contenir la sintonia, nom de la marca, eslògan,
adreça i telèfon.

d) El contracte tindrà una duració d'1 any.
e) Com a mínim s'emetrà una falca per dia.
Per cada falca ................................. 3,75 €
1.3- Emplaçament de falques:
En el cas de determinar la radiació de les falques dintre d'un espai
horari de màxima audiència, les tarifes dels números 1 i 2 anteriors,
s'incrementaran en un 10%.
1.4- Producció de falques:
Gravació de les falques normals, cadascuna......20,80 €
Gravació de les falques amb dues veus............. 23,40 €
En el cas de gravacions especials es confeccionarà un pressupost per
a cada cas.
1.5- Patrocini de Programes:

a) Amb radiació de la falca publicitària a l'inici i a la fi del programa, per
cada programa...............21,30 €.
b) Amb radiació de la falca publicitària durant el programa a més de la falca
anterior…............... 6,00 €.
En tots els casos es farà una referència al patrocinador cada 15
minuts. Els programes no excediran mai de l'hora de durada.
Els programes patrocinats tindran exclusivitat total, però tot i així es
podran intercalar falques publicitàries, exceptuant aquelles que constitueixin
una competència directa amb el patrocinador.
En el cas d'establir-se una exclusivitat en la publicitat durant l'emissió
del programa patrocinat, les tarifes de l'apartat a) i b) d'aquest número
s'incrementaran en un 30%.
1.6- Falques a través d'agències:
a) Regiran les tarifes contingudes en els números anteriors.

b) Si la facturació a l'anunciant l'efectua l'agència, s'abonarà a aquesta en
concepte de comissió un 20% de l'import de la liquidació. Aquestes
liquidacions tindran un termini de 90 dies per a ingressar-se. Si la
liquidació de la facturació a través d'agència es produís en els mateixos
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terminis establerts la resta de la publicitat sigui l'últim dia hàbil de cada
mes sobre el líquid determinat segons l'apartat anterior, gaudirà d'un
descompte del 5%.

c) Si la facturació a l'anunciant l'efectua l'Administració Municipal, s'abonarà
en concepte de comissió un 15%.

1.7.- Falques d’anuncis per paraules
En matèria de ofertes de treball, objectes perduts i altres......... 3,10€
cada passi
La gravació de la falca serà gratuïta.
“1.8.- Publicitat a la web
Es delega a la Junta de Govern Local la fixació dels preus per
publicitat a la web.”
El punt 1.8, Normes generals de gestió passa a ser l’1.9 i el punt 1.9,
Exempcions i bonificacions passa a ser l’1.10.
La resta no es modifica.
5.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2007, una
vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
La reglamentació dels preus públics municipals, així com la seva
quantia començaran a regir l'1 de gener de 2007, excepte els delegats a la
Junta de Govern que començaran a regir el dia després de l' acord
d’aprovació, sempre que aquest sia posterior a la data d'1 de gener de
2007.
6.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L'acord de modificació de les Ordenances Fiscals i la reglamentació
dels preus públics se sotmetran a informació pública per un termini de 30
dies en el que els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que creguin adients, d'acord amb el que estableix l'article 17.2
del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. Si en
el transcurs de l'esmentat termini no es presenten reclamacions, l'expedient
s'entendrà aprovat definitivament, d'acord a l'article 17.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i el 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
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En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a
sessió per a la seva resolució, i s’acordarà l'aprovació definitiva.
ANNEX I
RECTIFICACIÓ DE LA UBICACIÓ D’ALGUNS CARRERS :
426
481
645
389
409

c. Alguer ....................... Urcasa
c. Alger ........................ Urb. Els Pinars
c. Aigua Viva ................ Sector Can Carbó
c. Aiguaviva ...................Urb. Els Pinars
Pg.Murtra .......................Urb. La Riviera

MODIFICACIO DE LA CATEGORIA D’ALGUN CARRER EN MOTIU DEL
SEU DESENVOLUPAMENT:
8039 Pl. Dr. Adler ................. 1ª

( abans 2ª )

ALTES DE CARRERS NOUS :
8175 c. La Rioja .............. .... 5ª Urb. La Soleia
6.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL, EN L’ÀMBIT DEL P.A. 12, QUE DÓNA COMPLIMENT A
LA RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ D’URBANISME DE GIRONA.
Per part de la Presidència es dóna la paraula al Sr. Valls qui dóna lectura
íntegre de la proposta. Seguidament, fa una breu explicació de les diferents
prescripcions que són objecte del text refós i cita algunes de les xifres de la
citada modificació, com són els 1.957 m2 de cessió a l’Ajuntament, o el
pagament de més de 313.000 euros.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 16 de
març de 2006, acordà suspendre l’aprovació definitiva del projecte de
modificació puntual del Pla General Municipal en l’àmbit del Polígon
d’Actuació núm. 12 fins a l’aportació d’un text refós on s’incorporin
les prescripcions assenyalades en aital acord.
2.- Els Serveis Tècnics Municipals han elaborat el Text Refós en el
qual s’incorporen les determinacions assenyalades en l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona pres en sessió de 16 de
març de 2006.
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FONAMENTS DE DRET
S’apliquen a aquest expedient l’art. 90 del Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
i l’art. 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla
General en l’àmbit del Polígon d’Actuació núm. 12, d’iniciativa
municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, i que dóna
compliment a la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona de data 6 de març de 2006.
Segon.- Fer tramesa de dos exemplars del text refós a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona, a fi que disposi, si s’escau, la
publicació i consegüentment executivitat de la resolució esmentada.
7.- MOCIÓ PER LA QUAL SE SOL.LICITA A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA LA MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL PEIN
“PINYA DE ROSA”
D’ordre de la Presidència, per part de Secretaria es dóna lectura íntegre a la
moció.
Intervé, en primer lloc, el Sr. Coloma dient que ells van donar suport al Pla
Costaner perquè van creure que era necessari i van presentar les
al.legacions de forma coherent, en la línia d’avui.
Després es va aprovar un PEIN perquè pensaven que protegiria tot el
carenà. Però la realitat és que solament afecta Santa Cristina, i per tant
entenen que no és necessari. Això no significa que estiguin en contra del
PEIN, però entenen que Santa Cristina ha de quedar fora per no perdre la
seva identitat. En definitiva, votaran a favor de la moció.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que la finca de l’Obreria de Santa
Cristina ja està prou protegida del Pla Costaner, pel POUM i per la pròpia
Obreria, i creu que la importància d’aquesta moció és que es conjunta i que
tots anem pel mateix camí, per això votaran a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient que ells també recolzen
la moció perquè consideren un orgull que la finca de l’Obreria de Santa
Cristina continuï com fins ara.
A continuació, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que aquesta moció té
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consens dins i fora. L’Obreria ha engegat una iniciativa que és respaldada
de forma conjunta per tots els grups i creuen que aquesta és la manera més
correcte d’actuar.
Quan es va aprovar no es va pensar amb els inconvenients del PEIN i
després va saltar l’alarma. Ara tenim clar que això no és el que ens convé.
Per tant, té més sentit el que ara es demana i que ho fem des de l’entesa,
de deixar Santa Cristina com està perquè és amb el que està d’acord la
totalitat de Lloret.
Compartim el fons i la forma, i té més sentit. Per tant, el seu vot serà
afirmatiu en el sentit que s’ha dit de facilitar la gestió de Santa Cristina per
la pròpia Obreria.
Finalment intervé el Sr. Alcalde dient que li complau l’entesa entre tots els
grups i també amb l’Obreria.
Dóna lectura al que es va acordar en el Ple de 22/09/2004 i també que en
el 28/04/2005 el nostre Ajuntament va donar suport a l’Ajuntament veí de
Blanes per a la protecció de Pinya de Rosa (dóna lectura al text).
En el seu moment varem presentar al.legacions (dóna lectura al text). El
que ara demanen tots plegats és que s’exclogui del PEIN la finca de
l’Obreria de Santa Cristina i que sigui gestionada per l’Obreria com fins ara.
Entén que aquest acord s’hauria de fer arribar a l’Ajuntament de Blanes.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist el Decret 290/2006, de 4 de Juliol, pel que es delimita el Paratge
natural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa i es modifica el Decret
328/1992, de 14 de Desembre, pel qual s’aprova el Pla D’Espais
d’Interès Natural, per ampliar l’espai de Pinya de Rosa.
Atès que l’expressada resolució resulta contrària als interessos locals,
en no recollir cap de les al·legacions presentades per l’Ajuntament de
Lloret de Mar durant el tràmit d’informació pública en virtut de
l’Anunci del Departament de Medi Ambient i Habitatge aparegut al
Diari Oficial de la Generalitat núm. 4425 de data 13 de Juliol de 2005.
Atès que la protecció ambiental i paisatgística que pretén com
objectius principals la inclusió de la finca propietat de l’Obreria de
Santa Cristina dintre del PEIN, està garantida per les qualificacions
previstes al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, i pel propi
Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
Donada la trajectòria històrica de la gestió d’aquesta finca per part de
l’Obreria de Santa Cristina, que ha comportat inclús la compra per

65

aquesta entitat d’una finca col·lindant d’una hectàrea de superfície a
l’any 1984, amb la única finalitat de preservar aquest espai, sense
demanar cap ús sobre el mateix, com per altra part històricament ja
havia passat amb l’anterior ampliació per compra del terreny de la
peça anomenada “Vinya del Cap Blanc”, a l’any 1933.
Atès que des de la corporació local es vol garantir el manteniment
dels usos actuals autoritzats sobre la finca propietat de l’Obreria de
Santa Cristina, així com la plena competència de l’Obreria per la seva
gestió.
Atès que l’únic territori que correspon al terme municipal de Lloret de
Mar, que ha estat inclòs dins la delimitació del Pla d’Espais d’Interès
Natural Pinya de Rosa, coincideix exactament amb la finca propietat
de l’Obreria de Santa Cristina.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Demanar la modificació de la delimitació del Pla d’Espais
d’Interès Natural Pinya de Rosa, proposant que aquesta delimitació es
limiti a l’espai protegit entorn del Paratge Natural d’Interès Nacional
Pinya de Rosa, sempre dintre del terme municipal de Blanes.
Segon.- Donar trasllat de l’acord a l’Hble. Conseller de Medi Ambient i
als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’han presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de agost: Núm. 696 de data 01/08/06 fins al núm. 786 de
data 31/08/06.
Mes de setembre: Núm. 797 de data 01/09/06 fins al núm. 904 de
data 29/09/06.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de agost: Núm. 1205 de data 01/08/06 fins al núm. 1397 de
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-

data 31/08/06.
Mes de setembre: Núm. 1398 de data 01/09/06 fins al núm. 1481
de data 28/09/06.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte dels següents acords de la Junta de Govern
Local que cal donar-ne compte al Ple, sense que es registrin observacions
de cap mena:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
diversos acords dels quals el Ple n’ha de tenir coneixement. Aquests
acords són els següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 11/10/2006.
40.22.- PETICIÓ SUBVENCIÓ - ACTUACIONS DINS EL
PROGRAMA DE SUPORT PER A LA REDACCIÓ DE PLANS
D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT (PALS)
Vistes les bases del Programa de suport a la redacció del
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, aprovades pel Ple
Corporació el 16 de juny de 1998, publicades en el BOP núm.
27/06/98, i l’anunci de modificació d’aquestes Bases del Ple
Diputació de Girona, de 16 de març de 2004.

Plans
de la
84 de
de la

Atès que el municipi de Lloret de Mar compta des de fa més de 7
anys d’Agenda XXI Local, amb un Fòrum constituït el 17/03/1998.
Atès que el 22/10/1998 l’Ajuntament de Lloret de Mar va adherir-se a
la Carta d’Yylborg (Carta de les ciutats europees cap a la
sostenibilitat) i en el Ple de 28/07/05 es va subscriure el document
d’Yylborg+10.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la voluntat de concórrer a la convocatòria d’ajuts
prevista en les bases del Programa de suport a la redacció del Plans
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, aprovades pel Ple de la
Corporació el 16 de juny de 1998, publicades en el BOP núm. 84 de
27/06/98, i l’anunci de modificació d’aquestes Bases del Ple de la
Diputació de Girona, de 16 de març de 2004.
SEGON.- Fer constar que aquest Ajuntament té la voluntat de
concórrer a aquest programa d’ajuts conjuntament amb el municipi
de Tossa de Mar.
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TERCER. Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost que
no cobreixi la subvenció sol·licitada, en cas de resultar beneficiari de
la subvenció.
QUART. Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-President, en Xavier
Crespo Llobet, Tinent d’Alcalde en qui delegui o qui exerceixi les
seves funcions, per formalitzar la sol·licitud i els documents públics o
privats que siguin necessaris per aconseguir la finalitat perseguida
per la Corporació.
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Diputació de Girona i a
l’Ajuntament de Tossa de Mar, als efectes pertinents.
SISÈ. Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la
primera sessió que celebri.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 19/10/2006.
41.7.NOMENAMENT
FUNCIONÀRIA
INTERINA
FINS
RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'ACORD AMB L'ART.
98 DEL DECRET 214/1990, DE 30 DE JULIOL
REF EXP.: 142-2006-DIV-FINS-RESOL
Atès que s’ha produït una vacant d’una plaça d’Auxiliar Administratiu
(Cat. D), per la concessió d’excedència voluntària a la titular de la
mateixa.
Vist que, per necessitats del servei, és necessari cobrir la plaça
d’Auxiliar Administratiu vacant, adscrita als Serveis d’Urbanisme,
sense poder esperar a la resolució de la convocatòria del procés de
selecció, que ja s’ha iniciat (per acord de Junta de Govern de data
07/09/06) i que finalitzarà de forma adient en els propers mesos.
Atès el que disposen els arts. 94.1, 94.4 i 98 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals i la resta de disposicions vigents en la matèria.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Nomenar funcionària interina d’aquest Ajuntament, amb
categoria d’Auxiliar Administrativa d’Administració General (Cat. D),
amb efectes del proper dia 8 de novembre de 2006 i fins que es
resolgui el procés de selecció de la plaça abans esmentada, la
senyora GRACIA PORT CASAMITJANA.
SEGON. En compliment d’allò que disposa l’ art. 94.3 del decret
214/1990, de 30 de juliol, s’ haurà de donar publicitat d’aquests
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nomenaments mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. D’aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, al Cap
del Servei afectat i als Serveis Municipals corresponents, als efectes
procedents.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió
que es celebri, d’acord amb el que estableix l’art. 94.3 i 98.1.
• PRECS.
• PREGUNTES.
No se n’ha presentat cap.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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