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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 10/07 
Dia: 8 d’octubre de 2007 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22’31 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Ivan Tibau Ragolta 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (30/07/2007). 
 
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió  anterior  la  qual, 
trobada  conforme,  és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 
No obstant això, el Sr. Coloma comenta que donat que el Sr. Alcalde va dir, i 
així consta a l’acta, que no sabia si ERC era d’esquerra, dreta, nacionalista o 
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què era, li vol regalar un llibre que es titula “La petita història d’Esquerra 
Republicana de Catalunya” perquè tingui clar el què representa el seu partit. 
 
Seguidament, li fa lliurament del llibre al Sr. l’Alcalde. 
 
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: 
 
Despatx d’alcaldia agost 2007 
 

• 31 de juliol: Assistència al sopar organitzat pel Cercle d’Economia de 
Lloret de Mar. 

 
• 4 d’agost: Assistència al sopar organitzat pel Club Nàutic de Lloret de 

Mar. 
 

• 22 d’agost:  Assistència a la junta general extraordinària del Consorci 
Costa Brava. 

 
• 26 d’agost:  Assistència XXIIè Trofeu del CH Lloret, torneig Dona 

Marinera. 
 

• 26 d’agost: Lliurament de premis del torneig bitlles catalanes. 
Inauguració al barri de Fenals del nou Puntet. 

 
Despatx d’alcaldia setembre 2007 
 

• 9 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació a la inauguració de les noves rajoles, teulada i reixa de la 
ermita de les Alegries. 

 
• 11 de setembre: Assistència, juntament amb els regidors municipals, 

als actes organitzats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. 
 

• 13 de setembre:  Assistència al sopar de la VII Nit de l’Empresari de 
les Comarques Gironines. 

 
• 14 de setembre:  Assistència a la reunió del Patronat de Turisme 

Costa Brava. 
 

• 19 de setembre: Presentació a la sala d’actes municipal “Coneguem 
la malaltia de l’Alzheimer”, acompanyat d’altres regidors municipals. 

 
• 21 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, al sopar organitzat per l’Associació de l’Alzheimer. 
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• 22 de setembre: Inauguració de les obres del mercat municipal. 
 

• 27 de setembre:  Celebració del dia mundial del turisme amb focs 
artificials i cremat. 

 
• 28 de setembre:  Assistència juntament amb els regidors de la 

Corporació a la diada de la Policial Local. 
 

• 29 de setembre: Inauguració de la nova placa del monòlit en memòria 
de les Germanes del Cor de Maria a la Creu de Lloret, amb l’assistència 
dels regidors municipals. 

 
• 30 de setembre: Participació en la marxa de les platges organitzada 

pel Xino-Xano. 
 
Despatx d’alcaldia octubre 2007 
 

• 1 d’octubre: Assistència a la celebració del dia mundial del turisme que 
organitza la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, al 
Castell de Biart, Alt Empordà. 

 
• 1 d’octubre: Participació, al Canal Català de la Selva, al programa “Fil 

directe”. 
 

• 2 d’octubre: Inauguració de les Jornades d’Hostaleria i Turisme d’UGT 
a  Catalunya, Hotel Oympic. 

 
• 2 d’octubre: Inauguració de les V Jornades de la Cuina de l’Art, al 

restaurant El Trull. 
 

• 2 d’octubre: Assistència a la comissió de Govern del Consorci de la 
Costa Brava, Girona. 

 
• 2 d’octubre:  Assistència a la reunió de la Direcció Operativa a Lloret 

Futur. 
 

• 4 d’octubre: Assistència al sopar organitzat per l’associació Contra el 
Càncer, juntament amb altres regidors municipals. 

 
3.- PROPOSTA DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMES I 
ENTITATS. 
 
Per l’Alcaldia Presidència es dóna la paraula al Sr. Valls, que dóna lectura 
íntegre a la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
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Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de   
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents nomenaments de representants: 
 
PATRONAT D’ASPRONIS: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet, com a Patró de la Fundació. 
 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: 
 
Sra. Ester Olivé i Güell. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats abans esmentades. 
 

4.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA EMPLEADA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Per ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, que dóna lectura a 
una part de la proposta presentada, que en resum suposa autoritzar la 
compatibilitat a una funcionària de l’Ajuntament. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vista la sol·licitud efectuada per l’empleada, la Sra. ANNA MARIA 
EXTREMERA VENZAL en data 17/09/07 amb RGE núm. 16763, de 
compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament com a Coordinadora de 
Benestar i Família amb la realització de tasques d’assessorament en 
règim de professional liberal a l’Ajuntament de Tossa de Mar, a la 
Regidoria de Benestar i Família. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic d’Administració 
General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió al reconeixement 
de la compatibilitat de segones activitats de diversos empleats 
municipals entre els quals hi havia el reconeixement de la 
compatibilitat d’empleats que realitzaven segones activitats privades, 
i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud objecte de la present. 
 
Vist també l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Secretari de 
l’organisme autònom local “Serveis Municipals de Comunicació Lloret de 
Mar” en data 22 de novembre de 2006, en ocasió a la realització 
d’activitats de caràcter privat per encàrrec d’una administració pública, 
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que s’ajusta també a la sol·licitud de compatibilitat efectuada per la 
Sra. Extremera. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de   
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar a la Sra. ANNA MARIA EXTREMERA VENZAL la 
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar 
amb la realització d’una segona activitat privada com a professional 
liberal duent a terme les tasques d’assessorament referides en la 
part expositiva d’aquest acord, amb les següents condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es 
relacionin directament amb les que desenvolupa a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, 
servei o organisme en què presta els seus serveis en l’entitat 
local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de monopolis 
o amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de 

les empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
 

- Que no es percebi un complement específic per factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
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- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada i a la secció 
de Recursos Humans. 

 
5.- MOCIÓ QUE PRESENTA  EL GRUP INDEPENDENT LLORET, SOBRE 
LA CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL CIRCUIT TURÍSTIC. 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es dóna la paraula al Sr. Teixidor, el qual dóna 
lectura íntegre a la moció presentada. 
 
Continua dient que aquesta moció es presenta dintre del debat polític que es 
va generar en el Ple anterior. El que es pretén és una solució administrativa, 
preparant un plec de condicions i convocant un concurs públic i obert per a la 
concessió del servei de circuit turístic. 
 
Consideren que aquest servei millora l’oferta turística del nostre municipi, 
facilitant el conèixer llocs d’indubtable interès cultural i patrimonial. A més, es 
tracta d’un servei molt popular que es dóna en 70 municipis de Catalunya, 
uns 1000 en Espanya i 2000 a França, i sempre ha col.laborat en 
esdeveniments especials realitzats a la nostra vila. 
 
En un any Puig de Castellet ha estat visitat per més de 20.000 persones i 
aquest servei ha estat la millor forma d’accedir-hi. També pot facilitar el 
coneixement de les noves propostes culturals que està preparant el nostre 
Ajuntament. 
 
Es un servei utilitzat, sobretot, per famílies i per gent gran, i suposa uns 
ingressos per al consistori de més de 70.000 € a l’any.  
 
Es per tot això que el seu grup aposta per un servei com el que s’ha donat 
fins ara, que és un suport i una eina útil en la política turística de Lloret de Mar. 
Per tant, demanen la redacció d’un plec de condicions perquè es tregui a 
concurs obert aquest servei i s’aprovi per aquest plenari. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que, tal i com van dir a l’anterior Ple, considera 
que aquest servei és bo per al turisme i que no hi ha raons perquè no es 
segueixi fent. Fa anys que es ve fent i donat que la moció va en la línia de 
continuar el servei, i que no hi ha cap queixa –al menys per escrit- contra el 
servei, creu que s’ha de mantenir.  
 
A més, aquest servei dóna un valor afegit a la política turística de mostrar el 
nostre patrimoni artístic i cultural i ampliar el turisme de sol i platja. 
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En definitiva, estan a favor de la moció i volen que es redacti un plec obert i 
que passi a aprovació d’aquest plenari. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que no tornarà a repetir els avantatges 
d’aquest servei, doncs ja les va dir al Ple anterior. Es cert que són vehicles 
lents, doncs no poden superar els 25 km/h i això provoca alguns problemes 
de circulació a causa, més que d’aquesta lentitud, al nostre estrès col.lectiu. En 
definitiva, estan a favor de la moció. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que ells estan, en part, d’acord amb 
els terminis de la moció, en el sentit que s’ha de treballar en un plec de 
condicions. 
 
No obstant això, cal tenir en compte que Lloret ha canviat molt i que el tema 
és important. Amb el que ells no estan d’acord és que aquest plec hagi d’estar 
acabat abans de la finalització de l’actual concessió que, per tant, no s’hauria 
de posar una data. 
 
Li consta que l’equip de govern està treballant sobre aquest tema, i està segur 
que estarà llest abans de l’inici de la temporada, per tant ells demanen que 
es tregui el límit de la data. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que ells ja van votar en 
contra de la denúncia del contracte d’aquest servei, que consideren molt 
important per al turisme de la nostra vila. Com a conseqüència d’això, estan 
d’acord amb la moció presentada. 
 
Contesta el Sr. Riera que en l’anterior Ple ja es va donar un argumentari del 
perquè de la decisió presa, considerant que continua essent vàlid. 
 
Nosaltres estem per la promoció dels béns del patrimoni cultural, històric i 
paisatgístic de Lloret de Mar. 
 
Estem per la comunicació dels diferents béns del patrimoni. Estem per una 
millor mobilitat en el municipi. Estem per aconseguir uns millors ingressos 
per a l’Ajuntament. 
 
Estem per obrir els espais d’interès a la possibilitat de visitar-los de moltes 
maneres. Estem per adaptar els contractes i les concessions municipals a la 
realitat actual. 
 
Estem al costat de l’empresa Carrilets Turístics, ja que anem junts en la 
defensa del contenciós que ens varen presentar a l’adjudicació del contracte. 
 
En definitiva, estem treballant per millorar el servei que fins ara es ve 
donant. 
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El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Teixidor si els 20.000 visitants  a Puig de 
Castellet són totals o els que han anat en el trenet, contestant aquest que 
creu que és total. 
 
Intervé de nou el Sr. Teixidor agraint el suport que li han donat els grups 
municipals de PSC-PM, ERC-AM i ICV-EUIA. 
 
Respecte a la intervenció del Sr. Ontañón, dir-li que no té cap problema en 
treure la frase relativa a què el plec es faci “...abans de la finalització de 
l’actual concessió...”, i si ho va posar és perquè pensava que no es tenia intenció 
de fer aquest plec. 
 
Fins ara, i ja ha passat força temps des de l’anterior Ple, no ha vist cap 
alternativa. 
 
Es cert que causa certes molèsties a la mobilitat, però també ho fan molts 
altres serveis (neteja, etc.) però malgrat que molesten, ningú pensa en 
treure’ls perquè són necessaris. 
 
En la moció no s’esmenta a cap empresa i el que volen és que el concurs sigui 
obert. Com ja ha dit, està disposat a treure la referència a la data si això ajuda 
a tenir més consens. 
 
Intervé novament el Sr. Coloma dient que evidentment ells també estan 
d’acord en què es millori el contracte, i insisteix que a la moció no es nomena 
a cap empresa. 
 
El que es vol és que es faci un plec millor que tingui en compte la visió que 
Lloret ha canviat.  
 
No tenim clar el que vostès volen fer, i els pregunta directament que diguin 
si estan o no a favor de tenir un servei de trenet. Ells estan d’acord de 
tenir-lo millorant el present. 
 
Per la seva part, també estarien d’acord en treure el tema de la data, però no 
es pot esperar tot un any per veure què es farà amb aquest tema. 
 
Per part del Sr. Garcia es reafirma amb el que ha dit en la primera 
intervenció, i el Sr. Ontañón matisa que ell, amb el que està d’acord, és en 
preparar un plec de condicions per un circuit turístic, sense que hagi de ser 
en trenets, sigui un o dos, sinó que pot ser en qualsevol tipus de vehicle. El 
mitjà seria el que es considerés més adient. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Elorza dient que l’argumentari de l’equip de 
govern és insuficient i que una altra vegada no han aclarit rés. Recorda que 
les preguntes fetes en l’anterior Plenari sobre aquest tema pel Sr. Teixidor 
no han estat contestades cap d’elles (dóna lectura a alguna). 
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Estan d’acord en què Lloret està canviant i que s’ha de donar resposta a 
temes com el del MOLL, però això no és raó ni justifica el que es retardi posar en 
marxa aquest servei, que ells consideren imprescindible per a Lloret. 
 
Està d’acord en el que va dir l’Alcalde en el seu discurs en les jornades 
d’UGT, en la importància no sols del transport públic sinó també del transport 
turístic, i el trenet ho és i, per tant, ells estan en aquesta línia. 
 
D’acord en que es millori el contracte, però no ha quedat gens clar què és el 
que volen fer vostès. Pensa que el que han de dir clarament és si volen o no el 
trenet. 
 
Aquesta és una demanda de la població i l’equip de govern ha de fixar la seva 
posició, ha de ser molt més clar. 
 
Contesta novament el Sr. Riera dient que respondrà a les preguntes que 
s’han presentat sobre aquest tema. Així, a la pregunta de perquè volem 
suprimir el servei de Carrilets, ha de dir que en cap moment hem dit que 
volem suprimir el servei. L’únic que estem fent és per una banda, exercir un 
dret que tenim, fer-ho abans d’hora per tal que l’empresa pugui establir els 
seus plans de futur, i per altra replantejar-nos la situació davant el fet que 
des de la data en que es va adjudicar els carrilets fins avui tot ha 
evolucionat molt: Les formes de promocionar el turisme; la mobilitat; la 
creació del Museu Obert; o els canvis en els hàbits dels turistes. Per tant, 
necessitem replantejar-nos la comunicació dels diferents recintes. 
 
A la pregunta de si no donen bon servei, respon que creuen que durant el 
temps que han estat han donat el servei que se’ls va demanar, amb algunes 
mancances. 
 
A la pregunta de si hi ha queixes formals sobre aquest servei, si, per temes 
de mobilitats i brutícia al poblat de Puig de Castellet, i també s’han rebut 
algunes queixes d’usuaris de forma verbal. 
 
A la pregunta de si no compleix amb els seus deures el concessionari actual, 
respon que compleix, però que hi ha parts del conveni que no s’han 
desenvolupat. Té una sanció aprovada per la Junta de Govern Local de data 
18/08/2005. 
 
A la pregunta de si creuen que és un atractiu turístic més per Lloret, nosaltres 
diem que sí, que és un atractiu turístic més per Lloret, però no és l’únic, n’hi ha 
molts més que també agraden als turistes. I tots els productes tenen fases de 
naixement com producte, de creixement, de maduració i de declivi. A Lloret 
ho hem vist moltes vegades (posa com exemple, els burros carregats de 
ceràmica que hi havia al Passeig, o els cavalls amb carruatges que sortien del 
mateix lloc de on surten els carrilets). Ara no hi són i no passa rés, el turisme 
continua. 
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Normalment hem de tenir en compte que els carrilets turístics que hi ha per 
molts llocs estan situats en recintes tancats, illes de vianants o llocs amb 
trànsit molt reduït. 
 
A la pregunta de si no creuen que dóna a conèixer indrets de gran interès 
patrimonial i cultural de la nostra vila, contesten que si, però hi ha altres 
formes i millors de fer, com ho demostren les dades que hem aconseguit 
amb els jardins de Santa Clotilde. Dades de visites i ingressos: 36.000 
visitants i 86.000 € en el que va de l’any, mentre que l’any 2003 van ser 
2.169 visitants i 6.000 € d’ingressos. 
 
A la pregunta de si estan disposats a deixar d’ingressar més de 70.000 € a 
l’any d’aquesta concessió, contesten que no, però que no és la única manera 
d’obtenir ingressos, com ho demostra els números que acaba de citar a 
Santa Clotilde, o d’incrementar els ingressos, i estem convençuts que si 
amplien el ventall de possibilitats de visita dels béns d’interès patrimonial i 
cultural de Lloret, incrementarem els ingressos d’aquest Ajuntament. 
 
Per últim, a la pregunta de si tenen pensada alguna altra concessió de circuits 
turístics, tipus “bus turístic”, tal com va esmentar en el darrer Ple el regidor 
de transports, la resposta és que nosaltres tenim pensat potenciar el 
patrimoni cultural, històric i paisatgístic de Lloret, i ho farem de la millor 
manera possible, sigui amb trenets turístics, amb bus turístic, i amb tots els 
sistemes que ens ajudi a potenciar els béns d’interès. 
 
Finalitza dient que governar és decidir, i per decidir un ha de tenir tots els 
elements necessaris per prendre la decisió. En aquests moments no tenim 
tots els elements per prendre aquesta decisió. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que entén que aquesta moció està desvirtuada. 
Pensa que ja han donat un argumentari per deixar clar quina és la seva 
intenció. Ara no és el moment, i dintre d’uns mesos potser si que es pot posar 
en marxa un nou concurs. 
 
Respecte al que ha dit el Sr. Elorza, ell també està d’acord amb el que va dir 
en les jornades d’UGT, però no amb el que va dir ell mateix. 
 
Torna a intervenir el Sr. Teixidor dient que és una opinió respectable el dir que 
la moció està desvirtuada però no la comparteix. 
 
Avui si que li han contestat les preguntes i, per tant, retira les que té 
presentades en el punt de preguntes del final del Ple. 
 
Evidentment, estem parlant de circuits turístics de tracció mecànica, i per 
tractar de tenir el màxim consens retira de la moció no sols la frase abans 
esmentada sobre la data, sinó el núm. “2” en relació al nombre de vehicles. 
 
Pensa que des del Ple anterior ja ha passat força temps i no li consta que 
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s’hagi fet rés, i si no hi ha servei hi perdrà el turisme i la nostra caixa. Recorda 
que l’administració necessita temps per fer les coses i, per tant, vol que es 
faci com més aviat possible. Està d’acord en què hi ha altres fórmules, però s’han 
d’utilitzar ja. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde i considera que el tema ja passarà per 
plenari quan toqui i que, per tant, la moció està fora de lloc. 
 
Sense més deliberació, i per 11 vots en contra dels regidors de CIU, 2 
abstencions dels regidors de PP, i 8 vots favorables dels regidors del GRILL, 
PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, el Ple de l’Ajuntament rebutja la moció presentada, 
del tenor següent: 
 

Vist que en el Ple de 26 de setembre del 2.002 s’aprova el plec de 
condicions per a l’explotació de circuits turístics amb 2 vehicles de 
tracció mecànica al terme municipal de Lloret. 
 
Vist que en el Ple de 30  de gener del 2.003 s’aprova l’adjudicació del 
concurs per l’explotació de circuits turístics amb 2 vehicles de tracció 
mecànica al terme municipal de Lloret. 
 
Vist que en el Ple del 30 de juliol del 2.007 s’aprova la denuncia de la 
concessió per a l’explotació de circuits turístics amb 2 vehicles de tracció 
mecànica al terme municipal de Lloret, sense la previsió d’un nou 
concurs per a l’explotació del esmentat servei. 
 
Atès  que l’explotació del servei de carrilets turístics a la nostra població 
es ve desenvolupant des de fa mes de 10 anys. 
 
Atès que l’esmentada concessió és un servei destinat bàsicament als 
visitants de la nostra població,  i que dóna a conèixer indrets d’interès 
patrimonial i cultural de rellevància.   
 
Atès que durant els anys de la concessió no s’han produït incidents de 
rellevància i que ha tingut molt bona acceptació per part dels usuaris. 
 
Atès que els carrilets turístics en els darrers anys s’han implantat a 
moltes poblacions importants dels nostre país,  demostrant que és  un 
servei cada vegada mes consolidat sobretot  a les poblacions 
turístiques. 
 
Atès que és una font d’ingressos important per la nostra població. 
 
Es proposa al Ple Municipal que adopti el següent ACORD: 
 
Iniciar els tràmits, sotmetent a l’aprovació d’aquest Ple el Plec de 
Condicions i la posterior adjudicació de la concessió per a l’explotació de 
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circuits turístics amb vehicles de tracció mecànica al terme municipal de 
Lloret.   

 
6.- ADHESIÓ AL CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera que dóna lectura 
íntegre a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Garcia, preguntant que com és que no s’ha fet aquesta adhesió 
abans, donat que fa anys que està funcionant, i de quina manera arribarà a 
l’oposició la informació que s’obtingui d’aquest Consorci. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que ho han fet ara perquè consideren que pot ser una 
bona eina de suport, i és quan han cregut convenient fer-ho. 
 
Passarà la memòria al Sr. Garcia i als altres grups polítics si ho volen, i quan 
tinguin continguts, fruit d’aquest conveni, buscaran les fórmules per posar-ho 
en coneixement de tots els grups de l’oposició. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

El Consorci Local i Comarcal de Comunicació, constituït el mes 
d’octubre de 1.998, és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat per al compliment dels seus fins, integrada 
voluntàriament per Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments.  
 
Constitueixen les finalitats del Consorci la promoció i difusió de la 
cultura i llengua catalana a través dels mitjans de comunicació local, la 
promoció de les activitats de les emissores de televisió, ràdio i premsa 
escrita local, la producció i foment de les seves programacions i 
col.laboració en totes les activitats conduents al desenvolupament del 
món de la comunicació local i comarcal. 
 
Atès que es considera positiu pels interessos de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar entrar a  formar part del Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació, en la mesura que es tracta d’un ens de promoció i defensa 
dels interessos dels mitjans de comunicació locals. 
 
Atès allò establert a l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, en relació al procediment d’adhesió a un consorci.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de   
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
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PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret de Mar al 
Consorci Local i Comarcal de Comunicació. 
 
SEGON. Acceptar els Estatuts del consorci, els quals figuren al 
corresponent expedient administratiu. 

 
TERCER.- Sotmetre a informació pública l’expedient pel termini de 
trenta dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC, Tauler d’Anuncis de la 
Corporació i Web municipal.  
 
QUART.- En el supòsit que es presentessin al·legacions, aquestes seran 
resoltes pel plenari, i si no se’n presenten, el present acord esdevindrà 
definitiu.  
 
CINQUÈ. Designar com a representant de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar al Consell General del Consorci Local i Comarcal de Comunicació al 
Sr. Víctor Manuel Llasera i Alsina, 6è Tinent d’Alcalde i Regidor delegat 
de Mitjans de Comunicació. 
 
SISÈ. Facultar a l’Alcalde per a la signatura del Conveni d’adhesió de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar al Consorci Local i Comarcal de 
Comunicació. 
 
SETÈ. Notificar el present acord al President del Consorci Local i 
Comarcal de Comunicació (Sr. Josep Pons i Sans, C/. València, 231, 5è 2ª, 
08007 Barcelona). 

 
7.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS 
TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY  2008. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que, com 
cada any en aquestes dates, toca fer la modificació de les ordenances fiscals 
per a l’any vinent, una eina molt important per a l’elaboració dels 
pressupostos. 
 
Per part d’ERC s’han presentat dues esmenes que en el seu moment 
defensarà el seu representant. 
 
Fent un repàs de les més importants, hem de dir que l’IBI s’incrementa en un 
5’44%, al que s’ha d’afegir el 2% de l’Estat. A l’IAE s’augmenta una dècima 
els coeficients dels carrers, la qual cosa suposa que la recaptació 
s’incrementarà en un 6’14%. 
 
L’ICIO suposa un augment del 3’23 %, ja que s’augmenten una dècima el 
coeficient. La plusvàlua no es toca. 
 
Referent a l’impost de circulació, els cotxes i camions estan sobre un 3% de 
puja mentre que els ciclomotors no es toquen, donat que estan al límit, 
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quedant l’increment d’aquest impost en un 2’71%. 
 
Pel que fa a la recollida d’escombraries, que ja sabem que engloba també el 
tractament de residus i la recollida selectiva, dóna com a resultat final un 
augment ponderat del 4’03%. 
 
El cementiri puja un 5%, tant el tema de la conservació com de les 
concessions. El clavegueram augmenta un 1’25 €, que suposa un 8’06%. La 
grua municipal oscil·la entre el 5 i 6’45%. 
 
Respecte al subministrament d’aigua, el primer bloc passa de 0’44 a 0’45, 
per tant, una dècima, que suposa un 2’27%; això s’aplica als mínims i suposa 
un 80% del consum. L’escreix passa de 0’79 a 0’82. Els comptadors i 
escomeses pugen un 3’5%. 
 
Les llars d’infants pugen 4 euros, que suposa un augment del 4’04, mentre 
que els drets d’inscripció ho fan un 4’24. Per tant, la mitja és d’un 4’16%. El 
menjador s’encareix en un 0’20 €/dia/nen, que suposa un 4’76%.  
 
Els ensenyaments especials estan entre un 3 i un 4% i se’ls ha donat una 
nova configuració. El mercat diari puja 1’50 € que representa un increment 
d’un 3’4%. 
 
Pel que fa als aparcaments s’aplica minutatge i s’ha passat del 0’020 a 
0’021 cèntims d’euro el minut. Els augments estan entre el 5 i el 3’5. Quant 
als pàrquings de superfície, l’augment és entre un 4 i un 5%. 
 
Respecte a les instal.lacions esportives, i recordant que solament paguen 
els forasters i no els clubs locals, s’han utilitzat nous criteris per a totes les 
instal.lacions. La utilització del domini públic augmenta 0’2 dècimes d’euro, que 
representa un 4’35%.  
 
Parlant dels preus públics, tenen un augment del 5% i, en concret, el tema 
de publicitat és un 4’35%. Les falques de la ràdio varien entre un 3 i un 4% i 
les de la televisió no es modifiquen. Els documents administratius es pugen 
en un 3’5% de mitja. 
 
En definitiva, entén que són unes ordenances que segons el criteri de l’equip 
de govern s’adeqüen a les necessitats actuals del nostre poble. 
 
Finalitza dient que respecte al total de recaptació per l’Ajuntament, 
l’augment suposa un 5’26%. 
 
Intervé el Sr. Coloma, dient que com ja ha dit el Sr. Valls han presentat una 
esmena, si bé amb una petita rectificació després, i li sobta que l’equip de 
govern no li hagi comentat rés. Pensa que no és aquesta la forma de fer les 
coses. 
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El text literal de l’esmena corregida és la següent: 
 

“2.1. Impost sobre béns immobles (Ordenança Fiscal n. 2) 
 
Suprimir: “...tipus de gravamen general 0,775%”. 
Proposta: “...tipus de gravamen general 0,755%”. 
 
3. Modificació de taxes municipals. 
 
3.7. Taxa per l’assistència i estada a les llars infantils municipals 
(Ordenança Fiscal n. 15). 
 
Art. 4t. 1 
Suprimir: “...1. Drets d’inscripció... 61,50 €/any”. 
Proposta: “...1. Drets d’inscripció ... 61,00 €/any”. 
 
2. Estada i assistència. 
 
Suprimir:“... A) de gener a agost: 99,00 €/mes 
  B) de setembre a desembre: 103,00 €/mes 
  Servei de menjador: 4,40 €/dia” 
 
Proposta:“... A) de gener a agost: 99,00 €/mes 
  B) de setembre a desembre: 102,00 €/mes 
  Servei de menjador: 4,30 €/dia” 
 

Seguidament, explica l’esmena que té dues parts: la primera, és sobre l’IBI 
que pensa que l’augment proposat per l’equip de govern significa una forta 
pressió fiscal a les famílies, i proposa rebaixar-lo del 0’775 que proposa 
l’equip de govern al 0’755; això representaria un augment del 2’78% i no del 
5’44% proposat per l’equip de govern, que afegit al 2% de l’estat suposaria 
un 4’78%.  
 
Entén que la proposta de l’equip de govern és exagerada i s’hauria de 
justificar molt bé els serveis que es volen donar. Pensen que la seva proposta 
ja és important perquè suposa un increment superior a l’IPC, perquè ja entenen 
que cal donar més serveis i millorar els que es donen. Torna a dir que 
superar això creu que s’hauria d’explicar molt i molt bé. 
 
La segona part es refereix a la taxa d’assistència i estada a les llars d’infants, 
i el que pretén és deixar els drets d’inscripció en 61 €  i quant a l’estada i 
l’assistència, de setembre a desembre 110 €/mes i el servei de menjador 
4’30 €/dia. 
 
Pensa que són 2 esmenes molt raonables i que al menys valdria la pena 
discutir-les, doncs es tracta de dos temes importants, un l’IBI que afecta a 
tothom i l’altre un servei molt sensible. Per això, no entén perquè no han volgut 
ni tant sols parlar-ne. 
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Està d’acord en les altres, com l’aigua o els residus, si bé respecte a aquesta 
ha de dir que el servei ha de millorar bastant. Quant al reciclatge, s’hauria 
de posar més contenidors, doncs hi ha dèficit sobretot en els barris. 
 
El clavegueram li sembla correcte, doncs tenim un dèficit greu en un servei 
que és molt important. 
 
Finalitza dient que estava disposat a votar afirmativament si s’haguessin 
acceptat les seves esmenes, i demana que en properes vegades al menys 
intentin tractar els temes que es puguin plantejar. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que com va dir el Sr. Interventor a la 
Comissió Informativa, estan davant un nou cicle econòmic, i les ordenances 
fiscals és una eina imprescindible per poder fer posteriorment uns 
pressupostos com cal. 
 
Respecte al total del pressupost corrent, la puja significa un 3’57% i entén 
que és ajustada i realista. Evidentment, tots faríem les coses de forma 
diferent, i ja sabem que el que per a uns representa poc per a altres 
representa molt. Però hem de pensar que cal elaborar els propers 
pressupostos. 
 
Ells donaran suport a aquestes ordenances, però ja avança que voldrà dir la 
seva en els pressupostos, sobretot en les inversions. Confia que siguin 
valorades i tingudes en compte les seves aportacions en aquests temes. 
 
Seguidament, intervé el Sr. García dient que l’IBI s’augmenta en total, entre 
l’Ajuntament i l’Estat, un 7’5%, que suposa uns 50 € a l’any per pis normal. 
Evidentment, aquest no és l’IPC previst, està molt per sobre, i esperen que 
puguin argumentar-lo perquè creu que és molt difícil justificar-ho. 
 
Respecte a la taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries, 
l’increment té una mitjana del 4% però el reciclatge arriba a un 8%. Esperen 
que aquests increments es destinin a fomentar el reciclatge a tota la 
població, amb més contenidors per facilitar-ho. Per això esperen veure-ho 
reflectit als pressupostos per a l’any vinent, amb un increment de la partida 
per augmentar la capacitat de reciclatge. 
 
El clavegueram augmenta un 8% i l’aigua potable un 2’27% el mínim i 
l’escreix un 3’80. 
 
Pel que fa a la taxa de l’assistència i estada a la llar d’infants municipal, 
l’increment és del 4’15%. 
 
Les famílies de Lloret pagaran l’any vinent 50 € més de llar d’infants per 
cadascun dels seus fills. Cada família pagarà a l’any prop de 1.300 € a la llar 
d’infants municipal, això si ha tingut la sort d’obtenir una plaça. Aquest és un 
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servei social, en el qual ICV-EUIA està treballant perquè sigui totalment 
gratuït, però fins que això no sigui possible, l’Ajuntament hauria de ser més 
sensible a la realitat de les dificultats econòmiques que es deriven del fet de 
tenir fills, tenint en compte que els sous obtinguts, tant a l’hostaleria com al 
comerç, amb prou feina arriben a 1000 €. I si anem afegint tots els 
increments de contribució, clavegueram, aigua, escombraries, etc., farem 
bona la dita de “fer mans i mànigues per arribar a final de mes”. 
 
Per tot això, nosaltres proposem que l’Ajuntament es faci càrrec de 
l’increment de les llars d’infants, i que per tant aquest sigui zero o, en cas 
contrari, nosaltres votarem en contra. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells, històricament, 
sempre han aprovat les ordenances. A ningú li fa gràcia apujar-les, però el 
servei dels municipis turístics són molt més grans dels que s’haurien de donar 
en condicions normals, i per tant s’han d’apujar si volem fer uns bons 
pressupostos. Per tant, per coherència, votaran a favor. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Elorza dient que es centrarà en dos temes que 
suposen una puja molt per sobre de l’IPC i que són dels dits “generalistes” 
perquè afecten a tothom. Ja anticipa que el seu vot serà en contra, si es 
sobrepassa el límit de l’IPC que per a ells suposa el sostre. 
 
Un dels temes és l’IBI que representa el 20% dels ingressos de l’Ajuntament 
i que es proposa pujar en un 7’44%, i que suposa un augment en els 
ingressos d’uns 500.000 €. 
 
Després que la modificació del pressupost del mes passat es van haver de 
posar partides noves, pensem que s’haurien d’explicar molt bé a quines 
despeses va destinat aquests augments d’ingressos.  
 
El segon tema és el de la taxa de recollida, transport i tractament 
d’escombraries, que va tot en un sol rebut físic i que suposa un augment 
d’un 4’69%. També li sembla excessiu, i més si tenim en compte que és un dels 
impostos universals, és a dir, que paga tothom. També s’augmenta l’escreix 
de l’aigua, el cementiri, les llars d’infants, i altres moltes, i tot això es fa amb 
la única finalitat d’augmentar els ingressos, sagnant als lloretencs i 
lloretenques. 
 
En canvi, estaríem d’acord en l’augment del 25% que entén que es proposa, 
no s’ha parlat d’aquest tema, per a la utilització d’actuacions especials de la 
policia, sempre i quan s’inverteixin directament en l’augment de la plantilla i 
en la millora de les instal.lacions. Entén que això són feines extres i que si 
aquest fos el seu destí estarien d’acord. 
 
Contesta el Sr. Valls, referint-se a la intervenció del Sr. Coloma, dient que 
no entén massa la seva postura ni el que ha dit, ja que li ha deixat defendre 
la seva esmena, la qual quant a la rectificació ha entrat molt a última hora. 
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Però, a més, va ser ell el que es va negar a col.laborar amb l’equip de govern 
al principi de la legislatura, elegint estar a l’oposició en una decisió que, 
evidentment, és molt legítima. Per la nostra part, estem totalment oberts a 
què el Sr. Coloma col.labori en tot el que vulgui. 
 
La puja de l’IBI la justificarà després l’Alcalde des d’una visió política global, però 
hem de dir que l’Ajuntament també paga préstecs i, com tots sabem, els 
interessos han apujat, també per a nosaltres, no sols per als altres. 
 
Vol deixar una pregunta per veure qui li vol contestar, i és quin serà l’IPC del 
2008?. L’IPC, ho sap per experiència, dóna per molt, és com un xiclet. Es una 
de les eines que s’utilitza per la dinàmica entre govern i oposició. 
 
S’ha demanat que la taxa de llar d’infants es baixi i, fins i tot, que la llar 
d’infants sigui gratuïta. Tots hauríem de tenir clar que les taxes haurien de 
cobrir els serveis, i aquesta no ho fa. 
 
El Sr. Garcia ha demanat que la llar d’infants sigui gratuïta i, llavors, la 
pregunta seria com paguem la llar d’infants, de on traiem els diners, hem 
de pujar els impostos?. Ell pensa que quan es diu una cosa s’ha 
d’argumentar en tots els seus aspectes. 
 
En aquests moments a la Lola Anglada, l’Ajuntament, sense cap obligació, 
sufraga el 33% del cost, la resta 34 i 37% la Generalitat i els pares, 
respectivament. En els Pops els pares paguen un 32’4%, la Generalitat 
gairebé un 38 i l’Ajuntament gairebé un 30%. 
 
A les llars d’infants s’està proposant una pujada de 4 € i a canvi d’això s’està 
millorant el servei, doncs es faran unes auditories mensuals de qualitat i hi 
haurà una nutricionista que revisarà els menús. A part, s’ha de pagar al 
personal i, a més, la conservació no és gratuïta. 
 
La recollida selectiva s’augmenta un 4% de promig, i el clavegueram un 
1’25 € a l’any. I això ve derivat perquè hi ha un pla de millora del 
clavegueram. 
 
Nosaltres estaríem molt contents de la gratuïtat de la llar d’infants, per això 
s’hauria de demanar al govern de la Generalitat o de l’Estat. També seria bo 
que d’una vegada s’afrontés el tema del finançament dels ajuntaments 
turístics. 
 
Pensa que no és bo barrejar taxes i impostos, doncs són conceptes diferents. 
Finalitza dient que les escombraries augmenten el rebut en 4 €. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que no va ser el Sr. Valls 
personalment el que li va demanar col.laborar en l’equip de govern. Que a 
ell, personalment, li hagués estat més fàcil dir que si, però va haver de dir que 
no per coherència amb el programa amb ERC en el que es va presentar. 
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El que reclama és que es comportin de la mateixa manera que en la legislació 
anterior, que la Comissió Informativa va ser dijous i que, per tant, fins 
dilluns no va poder entrar l’esmena. L’hora d’entrada ha estat les 10’38 
hores i solament la rectificació d’un error s’ha presentat més tard. No tots 
tenim un sou de l’Ajuntament, Sr. Valls, i tenim les nostres feines. 
 
Evidentment, ningú sabem ara l’IPC del 2008, però segur que no serà 
l’augment de l’IBI, augment que consideren molt agosarat i que estan 
esperant que expliquin el perquè. 
 
Amb el cànon del pàrquing que volen fer, si no es fa, segurament es podrien 
rebaixar les taxes de la llar d’infants. 
 
L’equip de govern ha d’entendre que l’oposició tenen dret a tenir una altra 
visió de Lloret. 
 
Està d’acord amb l’augment de la taxa de la neteja, però demana que això es 
noti en la millora d’aquest servei. Pronostica des d’avui que dintre de 2 
anys es pujarà el preu de l’aigua. 
 
Donat que sembla que no aprovaran la seva esmena i que no s’ha 
argumentat el increment de l’IBI que ells consideren abusiu, no podran 
votar a favor aquestes ordenances. 
 
Seguidament, intervé novament el Sr. Garcia, dient que l’IPC d’aquest any 
encara no el coneix ningú, però segur que no és el 5’44%. 
 
Pregunten com pagar les despeses de la llar d’infants, doncs amb imaginació 
i voluntat política, i acabant amb la dinàmica de gestió privada. 
 
Quant a les tarifes dels pàrquings, que han apujat un 4’55% (cita els preus), 
haurien de canviar la tendència mercantilista de penalitzar la primera hora 
d’aparcament i recordar que les lloretenques i els lloretencs, pel fet de 
pagar a Lloret el seu impost municipal de circulació, haurien de tenir hores 
gratuïtes a les zones blaves i aparcaments municipals. 
 
A continuació, pren la paraula de nou el Sr. Elorza dient que estan d’acord 
am el que ha dit ERC sobre que l’augment de l’IBI proposat és abusiu. 
Evidentment no se sap l’IPC però segur que no és el 5’44%. 
 
Insisteix que aquest impost, a més, és dels que afecta a tothom i que s’està 
augmentant la pressió fiscal per sobre de l’augment dels salaris. 
 
Ja estem d’acord en que els serveis s’han de finançar, però no tots els diners 
recaptats es dediquen a serveis necessaris. Per tant, s’haurien d’utilitzar 
per les prioritats però després, la realitat és que es fan despeses no necessàries. 
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Torna a repetir que està en total desacord en l’augment proposat de l’IBI per 
considerar-lo excessiu i no justificat i, per tant, anuncien que votaran en 
contra. 
 
De nou, contesta el Sr. Valls dient al Sr. Coloma que ell no estava a la reunió 
però que evidentment estava al corrent de la proposta. Com ja ha dit, 
respecta la seva decisió i té obertes totes les portes per col.laborar en quants 
temes vulgui. 
 
Evidentment, no ha estat fàcil per a l’equip de govern prendre aquesta decisió 
d’augmentar l’IBI, però es necessitava, les coses s’han de fer. I per davant 
de la possible impopularitat de les decisions està la responsabilitat. 
 
Es cert que les Comissions Informatives són el dijous, però el dissabte el 
registre està obert. Li recorda al Sr. Coloma que ell està aquí per vocació, no 
per diners, com ho demostra que es va passar 8 anys a l’oposició. 
 
L’augment de l’IBI en 5’44% és valent i es fa per necessitat i per 
responsabilitat. 
 
S’ha parlat del cànon del pàrquing del passeig, i perquè no ho ha fet dels 
ingressos del pàrquing, o dubte que serien majors?.  
 
Parlar avui de l’IPC és dir quelcom que no se sap, si bé ja es fàcil que sigui 
inferior al 5’44%.  
 
El Sr. Garcia s’ha referit a la gestió privada com si fos sempre dolenta. 
Doncs, bé, li ha de dir que a la llar d’infants Els Pops, de gestió privada, els 
costos per a l’Ajuntament són menors que a la Lola Anglada. 
 
D’hores gratuïtes als pàrquings municipals ja se’n donen, però els tècnics ens 
diuen que no es pot donar hores gratuïtes pel fet de pagar l’impost de 
circulació a Lloret. Ens diuen que això és discriminació. En tot cas, els demano 
que ens diguin els arguments legals que sustenten aquesta proposta i 
potser la posarem en pràctica. De totes maneres, ens consta que el regidor 
de vialitat està buscant noves fórmules per aplicar en aquesta temàtica. 
 
El rebut d’escombraries augmenta 4 € i es paga una vegada a l’any. Per 
tant, parlar de car o barat s’ha de dir comparat amb què. 
 
Evidentment, els pressupostos ens toca fer-los a nosaltres, Sr. Elorza, i és 
per això que amb responsabilitat proposem aquestes taxes i impostos. 
Recorda que el temps que hi ha entre les comissions informatives i el Ple ha 
estat sempre el mateix, el que marca la llei. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, evidentment, no tenen 
interès en augmentar cap taxa o impost, però s’ha de passar de les promeses 
a la realitat. I una promesa gairebé de tots els grups municipals era la 
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d’augmentar la plantilla de la policia local.  
 
La nostra promesa era augmentar 14 agents en aquesta legislatura, per 
arribar a un total de 100. Gairebé tots els partits politics estan d’acord, però 
la diferència és que nosaltres hem de complir-ho. Pensem, a més, que aquesta 
és una demanda de la ciutadania de Lloret.  
 
Es per això que volem dedicar una atenció especial a la policia local i complir 
la nostra promesa com més aviat possible, perquè considera que és un tema 
prioritari per a la ciutadania, per als partits polítics i també per a ells. Per 
tant, ells recullen aquesta sensibilitat i la posen en pràctica. 
 
Es veritat que es pot fer en varis anys, però pensem que hem de fer-ho ara. 
Es per això que hem d’escollir aquesta via per finançar-ho. 
 
Per tant, la policia local augmentarà la seva plantilla en 10 agents aquest 
any. 
 
El Sr. Coloma sol.licita en la seva esmena que es passi del 0’775% al 
0’755%, és a dir, que l’augment de l’IBI sigui la meitat del proposat per ells. 
Això significaria que enlloc de 10 el nombre de policies a augmentar seria de 
5. Això nosaltres no ho acceptarem, i vostè?. 
 
Tampoc volem retallar altres serveis que dóna aquest Ajuntament. En 
definitiva, l’augment global significa un 3’57% que no serà molt diferent a 
l’IPC. Hem de complir amb totes les exigències de la nostra ciutadania. 
 
Pel que fa al tema de la seguretat ciutadana, nosaltres, com hem explicat, 
farem els nostres deures, però ho ha de fer tothom, i en aquest moment ha 
baixat el nombre d’efectiu dels Mossos d’Esquadra a la nostra vila. Es per 
això que demana als grups de l’oposició que ens ajudin en aquest tema, amb 
els Srs. Montilla i Saura, respectivament. Com a mínim que mantinguin els 
efectius, i el desitjable seria que aquests augmentessin els propers anys. 
 
Properament farem el pressupost, i necessitem ingressos per donar tots els 
serveis necessaris. A part de l’IBI, la resta d’augments són molt moderats. 
Som, d’entre els municipis d’una certa importància, el segon amb menys 
pressió fiscal de Catalunya. 
 
Les llars d’infants s’apugen 4 €, però cal tenir en compte que a l’anterior 
legislatura varem passar de 300.000 a 1.200.000 € de despeses en serveis 
socials, i això va dedicat a gent amb problemes. Per tant, hem fet una gran 
millora. 
 
Però, a més, Lloret pel que fa a places públiques de llar d’infants, té un 
percentatge molt bo, un 32’5%, mentre que Girona té un 22’8%, Malgrat un 
22%, Olot un 14%, Barcelona un 12%, etc. De totes formes, esperem 
augmentar-ho i tan de bo la Generalitat agafi el compromís que sigui gratuït. 
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Reitera l’oferiment a ERC de col.laboració, i també el compromís de millorar la 
seguretat. A part dels agents de policia local que es crearan, aviat estaran 
al carrer 4 agents cívics. Nosaltres millorarem les ràtios de policia per 
habitant, confia que també ho faci la Generalitat.  
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena presentada pel Sr. Coloma 
en representació d’ERC, la qual és rebutjada amb 13 vots en contra dels 
regidors de CIU i PP, 1 abstenció del regidor del GRILL, i 7 vots a favor dels 
regidors d’ERC, PSC i ICV-EUIA.  
 
Seguidament, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada per 14  vots 
favorables dels regidors de CIU, PP i GRILL, i 7 vots en contra dels regidors 
de PSC-PM, ERC i ICV-EUIA. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient i 
Mobilitat, aprova el següent acord: 
 
Aprovar la modificació de determinades Ordenances Fiscals i de la 
Reglamentació General dels Preus Públics per a l’exercici de l’any 2008.  
 
1 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, 
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ. 
 
No es modifica 
 
2 .- MODIFICACIONS DELS IMPOSTOS LOCALS  
 
2.1.- IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES  (ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 2) 
 
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: 0,775 % 
  
 b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 %  
 
 c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90% “ 
 
2.2.-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3) 
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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 especial   ...........  2,3 
categoria primera   ...........  2,1 
categoria segona    ...........  1,9 
categoria tercera     ...........  1,7 
categoria quarta      ..........     1,5 
categoria cinquena i resta........     1,3 
activitats sense local ..........  1,1 
 
La resta de l’article no es modifica. 

 
2.3.-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4) 
 
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.- 
     
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 1,83 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 23,15 € 
De 8 a 11,99cavalls fiscals 62,52 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 132,00 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 164,23 € 
De més de 20 cavalls fiscals 205,16 € 
  
b.- AUTOBUSOS  
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De menys de 21 places 152,67 € 
De 21 a 50 places 217,33 € 
De més de 50 places 271,77 € 
  
c.- CAMIONS  
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 77,55 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil. 152,67 € 
De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil 217,33 € 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 271,77 € 
  
d.- TRACTORS  
De menys de 16 cavalls fiscals 32,42 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals  50,95 € 
De més de 25 cavalls fiscals 152,67 € 
  
 
e.- REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil   32,42 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 50,95 € 
De més de 2.999 kg de càrrega útil 152,67 € 
  
f.- ALTRES VEHICLES  
Ciclomotors 8,84 € 
Motocicletes de fins a 125 c.c. 8,84 € 
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c. 15,14 € 
Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c. 30,30 € 
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c 60,58 € 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16 € 

 
2.4.- 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  3,20 %. 
 
3.-  MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS                   
 
3.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ADMINISTRATIUS ( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)  
 
L’article 8  queda redactat de la següent forma: 
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 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................................ 

         
4,50 €  

• Autoritzacions relatives a la celebració d'espectacles en 
locals, terrenys i altres anàlegs............... 

      
315,00 € 

• Certificats literals i gràfics cadastre................... 10,50 €  
• Altres autoritzacions no compreses en els paràgrafs 

anteriors........................................... 
          
9,70 €  

 
      II .- Certificacions 
 

• Que s'expedeixin a les oficines municipals sobre 
documents o dades referents a l'últim trienni ............. 

          
7,00 €  

• Per  a cada any, a partir del tercer, s'acreditarà, per any 
i unitat........................................ 

          
1,60 €  

 
                     III .- Serveis Urbanístics 
 

• Informe acreditatiu de la situació urbanística de les 
finques ...................................... 

         
45,00 €  
 

• Per cada informe de reconeixement de l'estat dels 
edificis,  a instància de part  .............. 

85,00 € 

• Declaració administrativa d’innecessarietat  de llicència de 
parcel·lació........................... 

49,00 € 

• Expedients de ruïna ......... 228,00 €  
• Certificat sobre qualsevol circumstància del PGOU, que 

no es contempli en els apartats anteriors 
60,00 € 

• Certificat d’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística 

323,00 € 

• Certificats sobre aprofitament de finques i solars 196,00 € 
 
  IV.- Oposicions, concursos i contractacions 
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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.................................. 

        
39,50 €  

 
V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil 

 
• Informes tècnics que requereixin inspecció 

ocular.............................................................. 
23,50 € 
 

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

35,00 € 
 

• Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil ....... 23,20 € 
 

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

 
• -Per a cada autorització ..................   44,60 €  

 
 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 ..........   14,00 €  
• Per cada placa relativa a l'autorització  a ocupacions 

de via pública o terrenys d'ús públic............     4,45 €  
 

Es suprimeixen la resta d’apartats 
 
 3.- SERVEIS DE REPROGRAFIA 
 
L’import de la quota és: 
 
1) FOTOCÒPIES 

       
• Fotocòpies en full DIN A4, per unitat...... 0,10 € 
• Fotocòpies en full DIN A3, per unitat....... 0,12 € 
• Fotocòpies en full DIN A1, per unitat....... 0,85 € 
• Fotocòpies en rotlle, per unitat............... 4,00 € 

  
2) PLÀNOLS  

 
• Full Pla General E 1:1000..........….... 6,00 € 
• Resta de Plànols per m2 .…….....…...... 4,80 € 
• Impressió de plànols en paper:  
Din A0............................. 16,70 € 
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Din A1............................ 11,00 € 
Din A2........................... 5,60 € 
Din A3............................ 3,40 € 
Din A4............................. 1,10 € 

 
 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 35,00 €...... 0,06 € 
• Etiquetes, per cadascuna, amb un mínim de 35,00 €  0,11 € 
• Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport paper).. 17,20€ 
• Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport disquet) 5,80 € 
  
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 

35,00 €. 0,85 € 
• Escala 1:1000 informació cartogràfica temàtica,per 

hectàrea,amb un mínim de 56,00 €  1,70 € 
• Plànol vialer  ( dwg, dxf,pdf)............ 35,50 € 
  
A l’import cal afegir:  
  
• suport físic disquet, per unitat........... 1,35 € 
• suport físic CD-Rom, per unitat.......... 1,90 € 
• suport físic cinta dat, per unitat......... 25,25 € 
Qualsevol altre expedient no tarifat......... 40,40 € 

 
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. 
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 B) Sobre activitats econòmiques 
 
 1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER 
 
 a) Expedició de llicències: 
 

- Llicències urbanes .......................   783,00 €  
- Llicències estacionals ......... 496,00 €  

 
 b) Transmissió de llicències: 
 

-  Transmissió interviu:  
          Llicències urbanes................  426,00 €  
          Llicències estacionals  ................................   50,00 €  
  
- Transmissió mortis causa:  
        Primera transmissió de llicències en favor d'hereus.         

78,00 €  
        Ulterior transmissió de llicències .................... 194,00 €  

 
 c) Substitució de vehicles: 
 

- De llicències urbanes o estacionals................  39,00 €  
 
 2.- INSPECCIONS  
 

A) ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS 
 

a) Per la primera visita d'inspecció, si s'ha comès infracció 
d'ordenances o llicencies vigents................... 

116,00 € 
 

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 la 
infracció................. 58,00 € 

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 
singulars........................ 174,00 € 

 
 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 
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a) Per a la primera visita d'inspecció, si s'ha comès infracció 
d'Ordenances municipals o llicències vigents 
.................................................................... 47,00 € 

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.................. 78,50 € 

c)  Per cada visita d’inspecció no compresa en els apartats 
anteriors..............  

39,50 € 

 
 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 = 47,00 €., és la quota mínima.  
  
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. 

  
 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         76,00 € 
- Habitatges unifamiliars adosats         56,00 € 
- Habitatges amb una vivenda i un local         94,00 € 
- Habitatges plurifamiliars       280,00 € 
- Naus industrials o magatzems       141,00 € 
- Locals comercials         112,50 € 
- Altres llicències         37,50 € 
- Llicència per obres menors         28,30 € 
- Garatges comunitaris         84,00 € 
- Garatges individuals         42,20 € 

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

          
0,10 €  

 

   
c) - Llicències de parcel·lació, per metres quadrats 
edificables .......................     

          
0,09 €  

 

    - Llicència de divisió horitzontal (Art.179.2 r), per 
metres quadrats edificables. 

          
0,21 €  

 

   
d) Llicències de 1a utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions en general 
destinades o no a habitatges : 
   
- grups d’habitatges, per unitat......  21,00 €   
- habitatge únic.........  41,00 €   
- locals comercials o industrials, per unitat.....   102,00 €   
- garatge i instal·lacions annexes, per unitat..........  29,00 €   
   
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..............   24,50 €   
- per cada metre lineal d'excés..............................  2,10 €   
   
f) Llicències per  enderrocament,  exceptuant  els edificis declarats 
ruïnosos  

 

   
- per m2 i planta................... 0,30 €   
   
g) Llicències per col·locació de cartells o rètols de 
publicitat 

  

   
- per unitat ................................................... 44,00 €   
   
h) Llicències d'ús de vol sobre edificacions i instal·lacions   
   
- per unitat de habitatge o local..........................  58,20 €   
   
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 
fracció.......................................... 

        
42,00 €  
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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 
instal·lació......................................................... 

        
19,00 €  

 

   
    La quota mínima a satisfer per qualsevol dels 
supòsits anteriors serà de   

          
10,00 €  

 

 
 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 : 
 
   T A R I F A  
  Recollida             
    i transport  Reciclatge   Tractament 
a) Habitatges, pisos,    
 apartaments, per unitat.... 63,00 € 16,20 € 30,00 € 
     
b) Hotels, hostals i pensions 

amb servei de menjador, 
per cada llit..... 

12,00 € 3,00 € 5,40 € 

     
c) Hotels, hostals, residèn-cies 

i pensions sense servei de 
menjador, per a  cada llit. 

9,00 € 2,35 € 3,75 € 

     
d) Locals d' espectacles, 

incloses sales de ball i 
discoteques: 

   

     
 Amb capacitat fins a 100 

persones... 
381,00 € 97,50 € 176,00 € 
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 Amb capacitat de 101 a 

200 pers.... 
488,00 € 124,80 € 235,00 € 

     
 Amb capacitat de 201 a 

400 pers..... 
779,00 € 199,40 € 353,00 € 

     
 Amb capacitat per més de 

400 pers 
972,00 € 249,00 € 440,00 € 

     
e) Locals destinats a 

restaurant: 
   

     
 Fins a 100 m2........... 578,00 € 147,80 € 263,00 € 
     
 de 101 m2 a 200 m2...       866,00 € 221,70 € 381,00 € 
     
 més de 200 m2..... 994,00 € 254,70 € 438,00 € 
     
f) Locals destinats a 

restaurant-bar: 
   

     
 Fins a 100 m2.... 721,00 € 184,20 € 322,00 € 
     
 de 101 m2 a 200 m2.... 1.155,00 € 295,50 € 504,00 € 
     
 més de 200 m2............ 1.327,00 € 339,40 € 581,00 € 
     
g) Locals destinats a bars i 

similars: 
   

     
 Fins a 50 m2. .... 191,00 € 49,00 € 89,00 € 
     
 De 51 m2 a 100 m2..... 287,00 € 73,20 € 118,00 € 
     
 de 101 m2 a 200 m2...... 578,00 € 147,80 € 246,00 € 
     
 més de 200 m2.... 665,00 € 170,00 € 284,00 € 
     
h) Locals comercials o 

industrials no compresos 
als apartats anteriors: 

   

     
 Fins a 50 m2. ........ 94,00 € 23,80 € 59,70 € 
     
 De 51 m2 fins a 100 m2... 191,00 € 49,00 € 89,00 € 
     
 de 101 m2 a 200 m2 ... 460,00 € 118,00 € 206,00 € 
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 més de 200 m2..... 528,00 € 135,60 € 237,00 € 
     
i) Locals destinats a 

autoserveis amb superfície 
   

     
 Fins a 120 m2. ........ 866,00 € 221,70 € 381,00 € 
     
 De 121 m2.a 400 m2....... 1.298,00 € 332,25 € 586,00 € 
     
 més de 401 m2 ..... 2.080,00 € 533,00 € 915,00 € 
     
j) Càmpings:    
 Per cada 4 places o 

fracció.............. 
63,00 € 16,20 € 30,00 € 

 
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 63,00 € per Recollida i Transport, 
30,00 €   per Tractament i  16,20 €  per reciclatge. 
 
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  30,00 € . 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 51,00 €/Tona per al  tractament de 
residus abocats per Administracions Públiques i per les Companyies de 
Serveis Públics.  
 
S’afegeix el següent apartat:  
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Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la xifra 
d’una tona, se’ls aplicarà quota zero. Si es sobrepassa la quantitat 
mínima s’aplicarà la tarifa de 51,00 €/Tona per la totalitat de les tones 
entrades, en còmput mensual. 

 
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 1.186,50 € 
    Hipogeus  3.859,00 € 
    Columbaris 410,00 € 
    Solars per a panteons, per m2 546,00 € 
  

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  71,00 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau  86,00 € 
    Sense parentiu 214,40 € 
   
    Capelles:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  284,60 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau 499,00 € 
    Sense parentiu            858,00 € 
   
    Hipogeus:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 157,50 € 
    Col·laterals fins al 2n. grau 214,20 € 
    Sense parentiu 499,00 € 
   
    Panteons:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 357,00 € 
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    Col·laterals fins al 2n. grau 568,00 € 
    Sense parentiu  1.050,00 € 
 

EPÍGRAF SEGON. Inhumacions 
 

a) En panteó, hipogeu o capella 249,90 € 
b) En nínxol o columbari 151,20 € 

 
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 300,00 € 
b) De nínxol 201,00 € 

 
EPÍGRAF QUART. Conservació i neteja 
 
Anualment, s'abonarà la següent quota: 

 
Per a cada panteó o capella  128,70 € 
Per a cada hipogeu  32,30 € 
Per a cada nínxol o columbari 12,60 € 
Per a cada construcció sepulcral especial 90,30 € 

 
EPÍGRAF CINQUÈ.  Autoritzacions en matèria de cementiri municipal 

 
 Llicències de construcció, modificació o recuperació de 

sepultures i panteons... 
79,00 € 

 Autoritzacions per  a la  col·locació  de làpides, reixes, 
guarniments i altres....... 

9,00 € 

 Expedició de títols o altres documents .................. 5,60 € 
 Autoritzacions a  inhumacions, exhumacions, 

incineracions, reduccions i altres  
49,50 € 

 
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. 
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 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: 

 
 T A R I F A 
 

A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM 
    

a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat 16,75 €  
 
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. 
 
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 comercials o industrials no compresos als apartats 
anteriors: 
 
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 
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 " 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 16,75 €.  
 
B)  AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM 

 
- Cada immoble amb un màxim de 2 vivendes. 48,60 € 
- Cada vivenda a partir de la segona...... 12,10 € 
- Cada immoble destinat a hostaleria, càmping o 
similars,  per als primers 8 llits o places............ 

48,60 € 

  i per cada múltiple de 8 o fracció a raó de..... 12,10 € 
 

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 ......................... 55,00 €  
 Motocicletes i ciclomotors............... 33,00 €  
  Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 365,00 €  
b) Per dipòsit i custòdia del vehicle   
     
 El primer dia (24 hores) .................. Quota zero  
 A partir del segon dia  

Turismes i remolcs........................... 
Motocicletes i ciclomotors.................. 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 

 
5,50 € /dia 
3,60 €/dia 

8,40 € 
 

 

 
 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 D'AIGUA POTABLE   
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.13)   
 
Es modifica l’article 3 amb la següent redacció: 
 
L'abastament d'aigües potables en aquest municipi és un servei 
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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 .............  0,45 €  /m3 
             Excés del mínim .......  0,82 €  /m3 
    
 Tarifa en alta:   
             Fins al mínim .............. 0,38 €  /m3 
             Excés del mínim ......... 0,74 €  /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 .............. 0,58€  /m3 
             Excés del mínim ......... 1,07 €  /m3 
    
 Tarifa en alta:   
             Fins al mínim ..............  0,50 €  /m3 
             Excés del mínim .........   0,97 € /m3 
 

BLOC III  .- Zones elevades que han de subministrar-se directament 
des del dipòsit regulador d' "El Vilar". 

 
 Tarifa en baixa:   
             Fins al mínim .............. 0,62 €  /m3 
             Excés del mínim ......... 1,18 €  /m3 
    
 Tarifa en alta:   
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            Fins al mínim ............... 0,55 €  /m3 
            Excés del mínim .......... 1,10 €  /m3 
   

BLOC  IV .-  Zones per sobre del dipòsit "El Vilar" 
    

Tarifa en baixa:   
Fins al mínim ............... 0,81 € /m3 
Excés del mínim ......... 1,48 € /m3 
   
 Dependències mpals. 0,35 € /m3 
 Provisionals d'obres.... 1,57 € /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 de 13 mm    0,27 € /abonat/mes 
 Comptador de 15 mm    0,33 € /abonat/mes 
 Comptador de 20 mm   0,44 € /abonat/mes 
 Comptador de 25 mm   0,60 € /abonat/mes 
 Comptador de 30 mm   0,83 € /abonat/mes 
     
     
 Industrials :  Comptador de 40 mm       1,19 € /abonat/mes 
 Comptador de 65 mm       1,66 € /abonat/mes 
    Comptador de 80 mm       4,04 € /abonat/mes 
 Comptador de 100mm      6,62 € /abonat/mes 
 Comptador de 125mm   9,32 € /abonat/mes 
 Comptador de 200mm   32,00 € /abonat/mes 
        
  Article 7è .- Ingressos no Tarifaris  
 
DRETS DE CONNEXIÓ, COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS 
  

Domèstics:  Comptador de 13 mm       207,00 €  
 Comptador de 15 mm       311,00 €  
 Comptador de 20 mm       321,00 €  
 Comptador de 25 mm   337,00 €  
 Comptador de 30 mm       404,00 €  
    
 Industrials:  Comptador de 40 mm       621,00 €  
 Comptador de 65 mm     828,00 €  
  

S’afegeixen els següents: 
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 Comptador de 80 mm   970,00 €  
 Comptador de 100 mm    1.275,00 € 
    
 Per obres:      372,00 €  

 
 En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del 
subministrament els drets seran de: 50,00 €  per escomesa.” 
 
3.7.- TAXA PER A L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15) 
 
 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......    61,50 €  /any 
    
2. Estada i assistència.   
    
        a) De gener a agost:                     99,00 € /mes 
        b) De setembre a desembre.        103,00 € /mes 
    
Servei de menjador......      4,40 €  /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  
 
3.8.- TAXA A PER ENSENYAMENTS ESPECIALS  (ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 16) 

 
L’annex de tarifes es modifica amb la següent redacció: 
 
ANNEX 
TARIFES 
  
1.- CURS D’IDIOMES 

 
  Curs 

2007/2008 
Curs 
2008/2009 
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      37,50 €   37,50 €  
 

2.- CURSOS ESPORTIUS           
 

Desapareix el curs de psicomotricitat 
   Curs 

2008/2009 
CURS D’ATLETISME  
 Adreçat a nens i nenes fins a 12 anys.. 7,00 € 
CURS D’ATLETISME  
 Adreçat a nens i nenes de més de 12 anys.. 73,00 € 
CURS DE NATACIÓ   
 Adreçat a nens i nenes  de 5 a 16 anys.... 157,00 € 
CURS DE MANTENIMENT ADULTS  
 Mesos d’octubre a juny 5h/setmana.... 161,00 € 
CURS DE NATACIÓ ADULTS................ 280,00 € 
CURS DE NATACIÓ SENIOR............. 8,00 € 
CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR ...... 8,00 € 
CURSET DE BALLS D’ENVELAT  
 Per parella............ 66,00 € 
 Per parella amb carnet jove....... 62,00 € 
ALTRES CURSOS............... 83,00 € 

 
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, ENSENYAMENT, JOVENTUT 
I CASAL D’AVIS 
 
S’inclouen els cursos d’ensenyament a aquest apartat. 

 

 
5.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU 
    

    Import Amb Carnet Jove 
     /Carnet Jubilat 
  Cursos fins a 20 hores....................           17,50 € 13,50 € 
  Cursos fins a 30 hores....................           34,50 € 28,00 € 
 Cursos fins a 40 hores....................            69,50 € 52,00 € 
  Cursos fins a 50 hores....................           116,00 € 87,00 € 
  Cursos fins a 100 hores....................          291,00 € 219,50 € 
 Cursos de més de  100 hores............            500,00 € 378,00 € 
 Altres cursos.....................................  58,00 € 43,50 € 



42 

A l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’Ajuntament, i 
gestionats directament, se’ls aplicarà les següents tarifes: 
 
Jornada complerta :  106,00 €/mes 
Mitja jornada:   70,00 €/mes 
 
S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al 
tercer germà i següents. 
 
Servei de menjador:  4,25 €/dia 

 
3.9.- TAXA PER SERVEIS DEL MERCAT MUNICIPAL 
(ORDENANÇA NÚM. 17) 
 
L’annex de tarifes es modifica amb la redacció següent: 

 
      TARIFES 
 Per cada lloc de venda....  44,00 €  /mes   
 Per cada local exterior....    5,00 €  /mes   
 Per llocs no fixos de venda..  20,70 €  /mes   
 

Els concessionaris de les instal·lacions auxiliars (magatzems, càmeres 
...) que no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 6,20 
€/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  

 
 
 NORMAL REDUÏDA  
MUSEU CAN COMADRAN 1,00 € 1,00 € /PAX 
MUSEU DEL MAR 4,00 € 2,00 € /PAX 
JARDINS STA. CLOTILDE 4,00 € 2,00 € /PAX 
CASTELL S JOAN 3,00 € 1,50 € /PAX 
PUIG CASTELLET 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     
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****TARIFES AMB IVA INCLÒS      
 

B) JARDINS DE SANTA CLOTILDE  
 
• 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 
 

 NORMAL  REDUÏDA    
VISITA PEDAGÒGICA + TALLER 
DIDÀCTIC* 4,00 €  /PAX     

VISITA GUIADA GRUP** 
110,00 
€ /GRUP     

VISITA GUIADA GRUP DIA 
FESTIU** 

120,00 
€ /GRUP     

PAX EXTRA VISITA GUIADA 2,50 € /PAX     
VISITA GUIADA 
INDIVIDUALS*** 6,00 € /PAX 4,00 € /PAX   
VISITA TEATRALITZADA*** 8,00 € /PAX 6,00 € /PAX   
VISITA NOCTURNA*** 8,00 € /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 MÀX
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 
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** PASSAPORT MOLL INTERMEDIARIS: PREU PASSAPORT 
MOLL – 2 €/PAX DESCOMPTE.  
    
 SUMPLEMENT VISITA TEATRALITZADA I 
NOCTURA 2,00 € PAX 
VALIDESA PASSAPORT MOLL: 3 
DIES    
    
CARNET AMIC DEL MOLL  15,00 €  
 

3.11.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
SINGULARS DE LA POLICIA MUNICIPAL (ORDENANÇA NÚM. 
19) 
 
Es modifica l’article 5 que queda redactat com segueix: 
 
Tarifes 
ARTICLE 5 
 
1. 
a) Habilitació d'espais d'estacionament sobre una longitud màxima de 5 
metres lineals .........................................................10,00 €. 
Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada metre o 
fracció........................................................................     2,5 €.  
b) Tall  parcial o total d'un sentit de circulació ................  22,00 € 
c) Tall  total dels dos sentits de circulació ...................... 30,00 € 
 
Les tarifes d'aquest apartat 1 s'entenen per a una duració de 6 hores. 
Si es depassen, s’incrementarà en un 50%. 
 
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris 
Per cada agent i hora (o fracció): 

• En horari diürn .....................................   15,00 € 
• En horari nocturn i/o festiu ..................   17,00 € 

 
S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta 
d’hores. 
 
La celebració d’espectacles públics, acompanyament de vehicles per la 
seva dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat que 
suposi la prestació de serveis especials, la tarifa es calcularà en funció de 
les hores i el nombre d’agents destinats a la prestació dels servei. 
 
S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per 
l’Alcaldia, a les autoritzacions concedides per la celebració 
d’espectacles públics d’especial interès o utilitat municipal per concórrer 
circumstancies socials, culturals, històriques o de foment. 
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3.12.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES (ORDENANÇA NÚM. 20) 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Es modifica l’annex de tarifes d’acord amb la següent redacció: 
  
ANNEX  TARIFES      

 
 Instal·lació  Gener/agost 08 Setembre 08/agost 09 

 
1.- PAVELLONS ESPORTIUS.  
 
Pavelló Municipal 
 
 - Pista central 26,00 € /hora 27,00 € /hora 
 - Pista superior 1   15,00 € /hora 16,00 € /hora  
 - Pista superior 2   15,00 € /hora 16,00 € /hora  
 - Pista superior 3   15,00 € /hora 16,00 € /hora  
  
Pavelló El Molí  
 
 - Pista central 44,00 € /hora 46,00 € /hora  
 - Gimnàs  25,00 € /hora 26,00 € /hora  
 -Pista poliesportiva exterior  20,00 € /hora     21,00 €/hora
  
2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL  

 
- Camp futbol municipal 148,00 €/hora  154,00 €/hora 
- Camp futbol El Molí 148,00 €/hora  154,00 €/hora 
- Camp de futbol pistes atletisme  162,00 €/hora  168,00 €/hora 
- Instal·lacions Col·legi Pere Torrent: 
 - Camp futbol 7  24,00 €/hora    25,00 €/hora 
 - Pista poliesportiva coberta   24,00 €/hora   25,00 €/hora 

 
Per utilitzacions en cap de setmana i festius la tarifa s’incrementarà en 
un 25%. 

           
 3.-  UTILITZACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME.  
 

3.1.- Quota individual d'entrada:     
        
 - Menors de 14 anys, federats i pensionistes   3,00 €/dia  3,50 €/dia 
 - Majors de 14 anys         4,50 €/dia  5,00 €/dia 
        
 Abonament mensual:      
 - Menors de 14 anys, federats i pensionistes  8,50 €/mes   9,00 €/mes 
 - Majors de 14 anys                   20,00 €/mes 21,00€/mes 
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 Abonament trimestral:      
 - Menors de 14 anys, federats i pensionistes   20,00 € /trim 21,00€/trim  
 - Majors de 14 anys             34,00 €/trim  36,00 €/trim 
        
 Abonament semestral:      
 - Menors de 14 anys, federats i pensionistes  34,00 € /sem 36,00€/sem  
 - Majors de 14 anys         49,00 € /sem  51,00€/sem 
       
 Abonament anyal:      
 - Menors de 14 anys, federats i pensionistes   46,00 €/any 48,00 €/any  
 - Majors de 14 anys               81,00 €/any 84,00 €/any 
        

3.2.- Exhibicions esportives    660,00 €  /dia   
      

   Per exhibicions no esportives la tarifa s’incrementarà en un 20%. 
       
3.13.- 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: 
 
   T A R I F A 
 
 Per al càlcul de la taxa es realitzarà la següent operació: 
 
Superfície ocupada x dies d’ocupació x coeficient 1,5  x 0,48 €  
 
3.14.- TAXES  PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL   
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23) 
 
Es modifica l’article 6: 
 
 Art. 6.-  La base del gravamen és la que, en funció de la 
naturalesa de cadascun dels aprofitaments, s’expressa en la 
corresponent: 

     
   T A R I F A    G E N E R A L     

 
 El valor de mercat de l'aprofitament mitjà en el terme municipal 
s'estableix en 0,48 €/m2  al dia o l'equivalent de 175,20 €/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. 
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 La norma 4, es modifica amb la següent redacció: 
 
Norma 4.- Altres activitats comercials, industrials o de 
serveis. 
 
a) En les activitats al carrer de professionals (pintors, dibuixants, 
caricaturistes) i d’artesans es considerarà una ocupació mínima de 4 m2 
i s’aplicarà al valor de l’aprofitament mitjà un coeficient corrector del 
2,5. En atorgar la llicència o autorització s’exigirà un mínim de 40,00 € 
 
b) A les activitats comercials, industrials o de serveis que utilitzin béns 
de domini públic, se’ls aplicarà un coeficient corrector de 2.   En atorgar 
la llicència o autorització s'exigirà un mínim de 100 dies d'ocupació a l'any 
 
S’exceptuen de l’epígraf anterior els aprofitaments derivats de : 
 
1.- el rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de 
caràcter publicitari o comercial, amb independència del pagament 
d’altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal prèvia  
se’ls aplicarà un coeficient corrector de 4 sobre el valor de 
l'aprofitament mitjà, amb un mínim de 450 € per llicència o autorització. 
 
2.- Al la realització de maquetes i sessions fotogràfiques, amb 
independència del pagament d’altres serveis que es requereixin i amb 
autorització municipal prèvia se’ls aplicarà un coeficient corrector de 3 
sobre el valor de l'aprofitament mitjà, amb un mínim de 320 € per 
llicència o autorització 
 

c) En especial, les activitats regulades en l’article 54.2 de 
l’Ordenança de Policia de la Via Pública, per cada autorització, es 
considerarà una ocupació mínima de 3 m2 i se’ls aplicarà un 
coeficient al  valor de l’aprofitament mitjà un coeficient 
corrector del 3.  En aquests supòsits, s’autoritzarà un mínim de 
180 dies d’ocupació a l’any. 

 
   T A R I F E S    E S P E C I A L S     
 

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   b) 
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AUTOBUSOS 
           I CAMIONS 
 Del 

15/06  
15/0
9 

 Resta de  l'any    

         
D'1 a 60 minuts       0,026 € /minut gratuït  gratuït  
De 61 a 180 minuts    0,021 € /minut 0,021 €/minut     0,026 €/minut 
De 181 a  720 minuts  0,016 € /minut 0,016 €/minut     0,011 €/minut 
De 721 a 1.440 minuts 0,005 €/minut 0,005 €/minut     0,010 €/minut 
1 setmana            46,00 €           46,00 €             57,00 €  
2 setmanes            73,00 €          73,00 €      
Abonament semestral   358,00 €       358,00 €      

  
 Servei de rentat d’autobusos .......................  6 €. 
 
   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 Import  
   
D'1 a 120 minuts    0,025 €  /minut 
 
 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 15/06 15/09  Resta de  l'any 
D'1 a 60 minuts        0,026 €  /minut        gratuït  
De 61 a 180 minuts      0,026 €  /minut  0,026 €/minut 
De 181 a 720 minuts       0,021 €  /minut       0,021 €/minut 
De 721 a 1.440 minuts       0,005 €  /minut       0,005 €/minut 
Abonament setmanal       67,00 €          48,00 € 
Abonaments mensual     218,00 €        156,00 €   
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ABONAMENT ANYAL      
Cotxes tot l'any       67,00 €  /mes    
Motos tot l'any       36,00 €  /mes    
      
CÀNON PER  A LA CONCESSIÓ     
D'UNA PLAÇA D'APARCAMENT     
      
Cànon  9.650,00 €      
 
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 6,50 
€/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 

187,20 € 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.... 180,00 € 

b) Preu públic per la utilització de sala de plens o altres instal·lacions 
municipals anàlogues per a entitats sense fi de lucre... 
.................... 36 €/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.-PREUS PÚBLICS DE L'ENS AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS 
DE COMUNICACIÓ. 
 
 Regiran les següents tarifes: 
 
    1.1- Falques publicitàries en general: 

        
   - De 15 segons cadascuna ........... 3,90 € 
 - De 20 segons cadascuna ........ 4,75 € 
- De 25  a 30 segons cadascuna ..... 5,60 € 

 
          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. 
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 ................................. 3,90 € 
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    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......21,50 € 
  Gravació de les falques amb dues veus............. 24,20 € 
 
 En el cas de gravacions especials es confeccionarà un pres-
supost 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...............22,00 €. 
b)  Amb radiació de la falca publicitària durant el programa a més de la 

falca anterior…...............   6,20 €. 
 
 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 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%. 
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  1.7.- Falques d’anuncis per paraules 
 
 En matèria de ofertes de treball, objectes perduts i altres......... 
3,20€ 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.” 
 
    La resta no es modifica. 

 
En torn d’explicació de vot i prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula 
el Sr. Coloma dient que si l’equip de govern té intenció de consens, els temes 
s’han de parlar abans del Ple. Creuen que l’increment de l’IBI no és la única 
manera de pagar l’augment de la plantilla de la policia local. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que si vostès tenen una altra manera, els demana 
que els hi digui i que la part de l’augment que no s’apliqués en aquest 
concepte, s’aplicaria en altres. 
 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se  n’ha 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 juliol: núm. 603 de data 02/07/07 fins al núm. 755 de 
data 31/07/07. 

- Mes d’agost: núm. 756 de data 01/08/07 fins al núm. 850 de data 
31/08/07. 

- Mes de setembre: núm. 851 de data 03/09/07 fins al núm. 930 de 
data 28/09/07. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de juliol: núm. 673 de data 06/07/07 fins al núm. 772 de 
data 31/07/07. 

- Mes d’agost: núm. 773 de data 02/08/07 fins al núm. 863 de data 
29/08/07. 
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- Mes de setembre: núm. 864 de data 03/09/07 fins al núm. 933 de 
data 28/09/07. 

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.  
 
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, entre 
altres, el següent acord, el qual el Ple fa seu: 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 24/08/2007 

 
34.6.- MODIFICACIO ACORD - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER A ACTUACIONS DE CONTROL DE COLÒNIES DE GATS AL 
CARRER. 
 
REF EXP.: 476/07 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 
20/07/2007, a través del qual es va aprovar la documentació relativa a 
la sol·licitud de subvenció per a “Actuacions de control de colònies de 
gats al carrer” i es va sol·licitar un ajut econòmic 4.500,00 €. 
 
Vist que s’ha rebut escrit de la Direcció General del Medi Natural, de la 
Generalitat de Catalunya, pel qual ens sol.liciten diversa documentació 
i ens demanen, entre altres, certificat de la Junta on consti que es 
ratificarà pel Ple. 
 
Vist que aquest extrem no figurava en l’acord abans referenciat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Modificar l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 
dia 20/07/2007, relatiu a la sol·licitud de subvenció per a “Actuacions 
de control de colònies de gats al carrer”, el qual quedarà redactat de la 
següent manera: 
 

Vista la convocatòria d’ajuts, d’acord amb l’Ordre 
MAH/203/2007, de convocatòria de subvencions a ens locals, 
per a l’any 2007, per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, mitjançant 
el qual es prohibeix el sacrifici de gats, gossos i fures a les 
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als 
nuclis zoològics en general. 
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Vist que s’ha obert el termini per presentar sol·licituds. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la documentació relativa a la sol·licitud de 
subvenció per a ACTUACIONS DE CONTROL DE COLÒNIES DE 
GATS AL CARRER i sol·licitar un ajut econòmic 4.500,00 €. 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord en la propera sessió que 
celebri el Ple de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Direcció General del 
Medi Natura de la Generalitat de Catalunya. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Preguntes presentades pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC: 
 

“1.- vist que treballadors del servei de manteniment estan treballant 
en llocs d’ús no municipal. Qui ha autoritzat a netejar jardins d’ús no 
municipal?. 
 
2.- Com ja hem denunciat des de l’any 2003, la poca utilitat de la 
senyalització turística dels hotels i apartaments del nostre poble, tenen 
previst fer alguna actuació?. 
 
3.- Segons el conveni urbanístic aprovat en aquest Ajuntament amb 
l’empresa Solmar, on diu: “...la compareixent avançarà la quantitat de 
dos milions d’€uros, que s’ingressaran a la Tresoreria Municipal, a 
compte del preu estipulat a la clàusula tercera d’aquest Conveni, i com 
a condició d’eficàcia de la llicència d’obres i en el seu cas d’activitat que 
demanarà per la construcció d’un edifici plurifamiliar en la parcel.la 
situada en l’àmbit de Fenals Oest (antic Polígon A) on se situa l’Hotel 
Windsor”. Per què s’ha donat llicència per fer obres a l’Hotel Windsor 
sense cobrar els 2 milions d’euros?.” 

 
Contesta a la primera pregunta el Sr. Alcalde dient que aquestes feines es 
fan amb autorització municipal i des de fa molts anys. 
 
La Sra. De La Torre contesta la segona dient que està en fase d’aprovació al 
nostre municipi una nova senyalètica que serà en benefici de tota la població. 
 
El Sr. Alcalde diu que la tercera pregunta es contestarà en el proper Ple. 
 
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC: 
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“Assabentats pels mitjans de comunicació de la denegació definitiva de 
la llicència d’activitats al “Casino” del Grup Peralada, preguem que es 
comuniqui a la Direcció General de Joc de la Generalitat de Catalunya 
aquest fet, així com preguem ens informin de les actuacions que 
aquest ajuntament farà un cop s’informi oficialment a l’empresa.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que l’acord es notificarà a tots els afectats. El 
procediment ja està establert i se seguirà de forma automàtica. Hem contestat 
dintre el termini, i es denega perquè el pla general, en el moment en què es 
va presentar aquesta llicència, no permet activitats diferents en planta 
subterrània de la que hi ha en la part de sobre de l’edifici. 
 
Preguntes presentades pel Sr. Teixidor, en representació del grup municipal 
del GRILL: 
 

“- Perquè volen suprimir el servei de carrilets turístics?. 
- No donen bon servei?. 
- Hi ha queixes formals sobre aquest servei?. 
- No compleix amb els seus deures el concessionari actual?. 
- O no volen “aquests” carrilets turístics?. 
- No creuen que és un atractiu turístic més per Lloret?. 
- No creuen que donen a conèixer indrets de gran interès patrimonial i 

cultural de la nostra vila?. 
- Estan disposats a deixar d’ingressar més de 70.000 € l’any 

d’aquesta concessió?. 
- Tenen pensada alguna altra concessió de circuits turístics, tipus 

”bus turístic”, tal i com va esmentar en el darrer Ple el Regidor de 
Transports?.” 

 
El Sr. Teixidor les retira, donat que ja han estat contestades en un punt de 
l’ordre del dia d’aquest Ple. Per tant, no cal repetir-ho. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal 
d’ICV-EUIA: 
 

“Últimament han aparegut col.locats, en suports d’informació de 
l’Ajuntament, uns plafons de l’Hotel Anabel que aprofiten el pal 
metàl.lic d’aquest suport per a dirigir als seus possibles clients. 
Hem detectat dos d’aquests suports d’informació, encara que no 
destacaríem que n’hi haguessin més, el primer està situat en la 
cantonada de la carretera de Blanes – Lloret i el carrer Felip i Gibert, i 
l’altre en l’encreuament del carrer Felip i Gibert i carrer de l’Oliva. 
Atès, que aquests plafons no respecten ni el disseny ni l’estètica del 
suport publicitari municipal, el nostre grup desitjaria saber: 
1.- Data d’entrada al registre municipal de la sol.licitud per a la 
utilització per un particular d’un bé públic, així com la resolució presa pel 
que fa a aquesta sol.licitud. 
2.- Si l’esmentat hotel ha pagat la part corresponent per a la utilització 
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d’aquest suport.” 
 
Contesta la Sra. De La Torre dient que tenen constància que diferents 
establiments del nostre municipi, hotels, restaurants, botigues, etc., 
utilitzen de forma irregular plafons d’informació que hi ha a la via pública, a fi 
d’anunciar-se als seus potencials clients i que aquests puguin arribar als 
establiments que s’anuncien. 
 
Vol informar-lo que estan a sobre d’aquesta irregularitat, si bé entenen que 
en la senyalètica que es va posar en funcionament no és ni ha estat l’òptima, i 
és per això que a fi de donar suport a tots i cadascú dels establiments del 
nostre municipi estem en fase d’aprovació d’una nova senyalètica en benefici 
d’aquests i d’aquest municipi. 
 
En definitiva, fa temps que existeix el que vostè ha dit, no és un cas puntual, 
hi ha molts i no solament hotelers, és una pràctica que no ens agrada i 
substituirem la senyalètica perquè no és la que Lloret necessita. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal 
d’ICV-EUIA: 
 

“En els últims mesos diferents sectors de la societat de Lloret han 
mostrat el seu posicionament pel que fa al tema de l’aparcament 
subterrani en el passeig de mar. Des de la nostra òptica existeixen 
dues postures clarament enfrontades: la que defensa la construcció 
d’aquesta infraestructura i la que es neta a això. 
Les gestions prèvies i la realització de l’obra són temes complexos en 
estar diferents administracions implicades i per les molèsties que 
causaran, si es realitza aquesta infraestructura, a les persones que 
vivim a Lloret. 
Considerem que en aquest assumpte, com en d’altres, ha d’existir 
una informació ràpida i transparent perquè els ciutadans sàpiguen en quin 
estat es troben les gestions realitzades. 
Recentment l’alcalde de Lloret, el Sr. Crespo, va realitzar un viatge a 
Madrid per entrevistar-se amb responsables del Ministeri de Medi 
Ambient per abordar la problemàtica de l’aparcament subterrani en el 
passeig de mar. 
Desitjaria que expliqués els assumptes que es van abordar en aquesta 
reunió i el posicionament que van tenir les dues parts.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que el tema del pàrquing s’ha anat explicant en 
Juntes de Portaveus o en el propi Ple. 
 
L’últim escrit sobre aquest tema es va fer abans de l’estiu i era contestar per 
part nostra l’esborrany de les condicions de la concessió en relació a les obres 
de la façana marítima i del pàrquing. Nosaltres consideràvem que ni el cànon ni 
el temps de durada eren els adients. 
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Posteriorment, varem viatjar a Madrid i ens van dir que ens contestarien 
alguna cosa. A dia d’avui no hi ha una contesta formal. Però evidentment, 
donades les dades, aquest hivern no es podran fer obres, ja no estem a 
temps. 
 
A l’octubre de 2005 aquest Ajuntament va encarregar la redacció del projecte 
executiu. 
 
Hem anat i tornar a Madrid moltes vegades, i de moment continuem tenint 
les mans buides. 
 
En el moment que tinguem una contesta per escrit els hi farem saber. La 
nostra voluntat és tirar-ho endavant i quan es pugui fer farem un esforç de 
comunicació perquè tothom ho sàpiga. Quant se sàpiga alguna cosa es 
convocaria una Junta de Portaveus. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  
PSC-PM: 
 

“Donat que entenem que en el projecte del futur aparcament soterrat 
a la plaça J. Verdaguer és prou important i de prou envergadura com 
que la població estigui prou informada i sobretot els seus 
representants al consistori (regidors municipals); i donat que ens 
hem assabentat per la premsa d’una reunió a Madrid per parlar amb el 
Ministeri corresponent a aquesta obra. 
Demanem que se’ns informi sobre el que es va parlar i els resultats 
d’aquesta reunió.” 

 
La dóna ja per contestada, donat que coincideix amb la segona pregunta del 
Sr. Garcia. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  
PSC-PM: 
 

“Des del grup socialista donem molta importància a la seguretat de la 
nostra vila. El nostre projecte inclou l‘ampliació urgent del cos de 
Policia Local, així com les millores en les infraestructures per a un 
funcionament òptim del servei de seguretat. 
Després de llegir el manifest que ha repartit pel poble el cos de la 
Policia Municipal i de parlar amb alguns dels seus membres. 
Preguntem en quina situació es troba l’ampliació del cos de Policia 
Municipal, que vostès també van prometre en campanya electoral, i 
quines són les millores tant en instal.lacions com en serveis que 
pensen introduir.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde, ampliant el ja dit anteriorment sobre aquest tema, 
que precisament el que volen és aconseguir aquesta ampliació en els 
pressupostos d’aquest any. Això requerirà també l’esforç de tots, donat que hi 
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ha també altres temes que tancar, com reclassificació, conveni, etc. 
 
Entre els diferents projectes, per a la policia local hi ha la nova caserna, 
havent-se ja fixat un espai en el POUM. Es posaran els mitjans necessaris 
per portar-la a terme, donat que és una proposta que està endarrerida i que 
per a nosaltres és prioritari. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  
PSC-PM: 
 

“Ens agradaria que se’ns informés en el projecte dels horts de Can 
Cama, de les persones que han estat adjudicatàries i quan es posarà 
efectivament en marxa.” 

 
Pren la paraula la Sra. Batlle dient que en aquests moments ens trobem en 
el procés d’informació pública. 
 
S’han enviat al DOGC i al BOP i estem pendents de la publicació del plec de 
condicions, a partir de la qual s’obrirà el tràmit perquè totes les persones que 
n’estiguin interessats puguin fer-nos arribar la documentació necessària per 
ser adjudicataris de la concessió corresponent. 
 
Pel que respecte les obres, ja estan pràcticament finalitzades i s’estan 
portant a terme l’enjardinament de l’entorn i els acabats. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  
PSC-PM: 
 

“Donat que entenem que el projecte del futur aparcament soterrat a 
la plaça J. Verdaguer és prou important i de prou envergadura com que 
la població estigui prou informada i pugui manifestar el seu parer 
sobre aquest, demanem a l’equip de govern que faci servir el 
Reglament de Participació Ciutadana i facin partícips a tots els 
ciutadans perquè opinin lliurament sobre aquesta infraestructura.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que com ja ha dit abans, aquest tema ha passat pel 
Ple en diferents ocasions. El projecte està aprovat per aquest. 
 
De totes maneres, el projecte està a disposició de tothom i el que pensa és que 
sobre aquest tema s’està desinformant, ja que per part de l’equip de govern 
no s’ha fet cap acte públic o de propaganda sobre ell. 
 
S’estan dient coses que no són veritat i s’estan sembrant dubtes. Torna a dir 
que està a la seva disposició. En el seu moment l’enginyer redactor del 
projecte va fer una explicació tècnica d’aquest, així com del calendari. I si és 
necessari es tornarà a fer. 
 
Queda clar, després del que ha dit abans, que aquesta obra es retardarà com 
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a mínim un any, i ja portem 7 anys parlant d’això, el que confirma que el flux 
Madrid-Catalunya és difícil. 
 
Per tant, creu que no s’ha de marejar la ciutadania i que aquest és un 
projecte que hem aprovat tots, tant el de la façana marítima com el pàrquing 
(fins i tot pàrquings sota tot el passeig). Potser haurem d’esperar a què 
aquestes competències estiguin en mans de Catalunya. 
 
Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  PSC-
PM: 
 

“Donada la importància del tema de la promoció econòmica i turística, ja 
que és el primer motor econòmic de la vila. 
Donat que per molta publicitat que es faci del tema, ni els ciutadans i 
ciutadanes de Lloret de Mar, ni els empresaris del sector veuen 
millores, sinó que denoten decadència al respecte. 
Donat que es fan accions sense coneixement de la resta de 
formacions polítiques representades al plenari. 
Preguem que se’ns informi a cadascuna de les formacions polítiques, 
de totes les accions sobre el tema turístic, així com de la promoció 
turística que es faci de la vila de Lloret de Mar, i de les accions que es 
facin des del Patronat de Turisme, Lloret Turisme.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que tindran en compte la seva pregunta, i que 
reprendran el tema i el refrescaran. 
 
De totes maneres, informa que ara s’està treballant en una auditoria per 
obtenir el segell de destinació turística familiar. Aquest és un procés en el que 
entra l’administració pública i els establiments privats, i d’aconseguir-se serà 
molt important per a Lloret. 
 
Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  PSC-
PM: 
 

“Hi ha problemes de circulació al c/ Puig de Castellet, ja que hi ha 
vehicles que agafen grans velocitats i provoquen molts problemes als 
veïns i als vianants. 
Demanem que es posi solució a través de la col.locació de reductors de 
velocitat, tal i com ens han reclamat molts veïns de la zona.” 

 
Contesta la Sra. De La Torre que a data d’avui ens consta que a 
l’esmentada avinguda hi ha, com a mínim, 3 bandes reductores i que han 
estat consensuades amb els veïns. 
 
Intervé el Sr. Alcalde explicant que les que s’han posat en aquest indret són 
les anomenades “esquena d’ase” que sembla que són les que van millor. 
Aquest tema és complicat doncs alguns veïns les demanen i quan estan 
posades altres es queixen. De totes maneres, es mirarà. 
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Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de  PSC-
PM: 
 

“Donat l’estat deplorable del paviment del carrer Poeta Carner. 
Donat l’estat del paviment del parc infantil d ela plaça de la Magnòlia i 
el paviment del voltant. 
Donat l’estat de deixadesa que denota la quantitat de brossa que hi 
ha sempre als contenidors de la Plaça de la Magnòlia. 
Els veïns d’aquests carrers i plaça, i el grup del Partit dels Socialistes 
de Catalunya a Lloret de Mar preguem que es doni solució a cadascun 
dels problemes amb la màxima celeritat possible.” 

 
Contesta la Sra. Batlle dient que evidentment hi ha molts carrers a la nostra 
vila que requereixen esser arranjats.  
 
En aquest moment els tècnics estan duent a terme un estudi exhaustiu dels 
carrers on es requereix una actuació imminent, per poder entrar-los als 
pressupostos de l’any vinent. 
 
Com és habitual, dins la regidoria d’obra pública any darrera any es van 
adequant els carrers, amb l’execució d’aquestes obres no només s’adequa el 
paviment i les voreres eliminant les barreres arquitectòniques, sinó també 
actuant en la xarxa, ja sigui de clavegueram o elèctrica. 
 
Indicar-li que en aquests moments estem en tràmits de licitació de les obres 
dels carrers Costa de la Creu, Travessia de la Creu i els del seu voltant. 
 
Vostè ens parla concretament del c/ Poeta Carner. Recentment es van 
realitzar les obres del Camí de les Cabres i aprofitant aquestes obres es va 
realitzar l’enllumenat del c/ Poeta Carner. Tindrem en compte la seva 
sol.licitud a l’hora que li confirmem que tenim com a prioritari la remodelació 
de tot l’entorn del  c/ Marina. 
 
Un altre punt molt important del centre de la nostra vila és la Plaça de la 
Magnòlia, tal i com vostè indica. En aquest punt confirmar-li que és una 
prioritat. En aquesta plaça els últims anys hem tingut 3 obres, i això ha 
provocat l’endarreriment tant de la seva nova pavimentació com de 
l’adequació del parc infantil. Informar, per tant, que els nostres tècnics estan 
realitzant el projecte perquè pugui entrar en els pressupostos de l’any vinent. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


