ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 11/08
Dia: 27 d’octubre de 2008
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 1’05 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
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
S’han excusat d’assistir-hi:
Roma Codina Maseras
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (29/09/2008).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
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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 octubre 2008:
•

30 de setembre: Assistència juntament amb la regidora
d’Ensenyament, Sra. Ester Olivé, a la cloenda dels actes amb motiu
del 10è aniversari del PTT, al Puntet.

•

2 d’octubre: Assistència juntament amb els regidors Sr. Romà
Codina i Sr. Ignasi Riera a la reunió amb el director general de Ports,
Aeroports i Costes, Sr. Oriol Balaguer, a Barcelona.

•

2 d’octubre: Assistència juntament amb altres regidors de la
corporació al sopar ofert en benefici de la lluita contra el càncer.

•

3 d’octubre: Assistència delegada en la regidora Sra. M. Antònia
Batlle a la inauguració de Maquetistes Navals.

•

6 d’octubre: Participació en el programa ofert pel Canal Català de la
Selva “Fil directe amb l’alcalde”.

•

7 d’octubre: Assistència a la reunió de Direcció Operativa juntament
amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de membres.

•

7 d’octubre: Assistència, a l’hotel Rigat, a la projecció dels capítols
de la minisèrie La Ratjada.

•

8 d’octubre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret.

•

9 d’octubre: Assistència juntament amb la regidora Sra. Ester Olivé
a la reunió i posterior sopar amb els membres del Xino-Xano.

•

10 d’octubre: Assistència juntament amb la regidora M. Antònia
Batlle a la presentació del llibre del Sr. Carles Llorens, a la Sala
d’Actes Municipal.

•

12 d’octubre: Assistència delegada en la regidora Sra. Laura Bertran
a la inauguració de la Setmana Intercultural i Solidària.

•

14 d’octubre: Assistència a la Comissió del Govern (Consorci Costa
Brava).

•

14 d’octubre: Assistència delegada en la regidora Sra. M. Antònia
Batlle a la presentació del llibre del Sr. Oriol Colomer.

•

15 d’octubre: Assistència delegada en la regidora Sra. Ester Olivé a
la inauguració del Simposi de Relacions Hídriques, a l’hotel Anabel.
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•

15 d’octubre: Assistència juntament amb regidors i tècnic municipal
a la reunió, en el Ministerio de Medio Ambiente de Madrid, amb la
Direcció General de Costes.

•

16 d’octubre: Assistència al lliurament del premi del millor treball
d’investigació del Simposi de Relacions Hídriques, al Casino.

•

22 d’octubre: Assistència, delegada en la regidora Laura Bertran, a
la reunió amb la directora general d’afers religiosos per parlar del
projecte de llei de centres de culte a la delegació del govern a Girona.

•

24 d’octubre: Assistència juntament amb els regidors de la
corporació municipal a la VI Nit del Turisme Lloretenc.

Pren la paraula el Sr. Alcalde felicitant al Sr. Austrich perquè recentment ha
estat avi, essent el primer membre d’aquest consistori que ho és.
Seguidament, explica que es farà un canvi en l’ordre del dia, passant
l’actual punt 8è. a punt 5è. i, per tant, baixant els tres posteriors un lloc.
3. RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi ha diferents acords de la Junta de
Govern Local a ratificar.
Es refereix al primer d’ells, de la Junta del 14/08/08, sobre sol.licitud de
pròrroga de subvenció per l’AODL de turisme sostenible, sol.licitant-se al
Departament de Treball la pròrroga de subvenció d’aquesta per un import
de 27.045,55 €.
De la Junta del 26/09/08, hi ha l’adhesió i col.laboració al programa
gestionat pel Consell Comarcal de la Selva anomenat “La Selva coopera per
a la competitivitat de les PIMES”; i, així mateix, un ajut d’urgència per Cuba
i Haití degut als desastres naturals haguts durant l’any per la quantitat de
2.000 €, dins els projectes d’emergència engegats pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
De la mateixa Junta, s’aproven els requisits necessaris mínims per a la
realització de l’informe d’arrelament social favorable per a l’obtenció del
permís de residència i/o treball per circumstàncies excepcionals.
Seguidament, intervé el Sr. Coloma dient que estarien d’acord amb
l’aprovació per la realització de l’informe d’arrelament, l’únic dubte que
tenim és perquè no s’ha demana també, com diu el real decret 2393/2004
em l’article 46, “...els mitjans econòmics en que conta la persona
sol·licitant.”.
A continuació, pren la paraula la Sra. Garcia dient, en relació a la sol.licitud
de pròrroga de subvenció per l’AODL, que el grup municipal PSC-PM entén
que a Lloret de Mar és necessari desenvolupar aquest projecte de promoció
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turístics des de la vessant sostenible, ja que som una de les més importants
destinacions turístiques a nivell estatal i és important que tenim cura de la
renovació i promoció del turisme sostenible com a producte turístic de la
vila.
Tant és així que, en reiterades ocasions, hem demanat la millora d’algunes
de les activitats que es duen a terme en aquest projecte, com ara la millora
i senyalització dels camins de ronda, rutes de senderisme i BTT, entre
d’altres temes.
Ara bé, la nostra intenció és demanar a la regidoria corresponent que
expliqui als ciutadans de Lloret de Mar exactament quines són les
actuacions que l’AODL ha fet efectives des que es va signar la seva
contractació el passat 1 de desembre de 2007, quines resten pendents i
quines són les raons que ens porten a haver de prorrogar aquest projecte
durant un altre any.
Contesta la Sra. Bertran donant lectura a l’art. citat pel Sr. Coloma i en el
que es diu textualment: “Los medios de vida con los que cuenten...”; per
tant, queda clar que ja es demana, i es té en compte també el que ens
reclama el Sr. Coloma.
Intervé el Sr. Alcalde explicant de nou tot el que es demana en aquest
informe.
Contesta el Sr. Riera dient que les AODL ajuden als municipis a potenciar
determinades línies de treball. Així mateix, amb elles es generen activitats
econòmiques en línies estratègiques. La Generalitat subvenciona una part i
nosaltres paguem una altra. Donat que ho considerem molt positiu,
demanarem totes les pròrrogues possibles.
Respecte a les funcions que està desenvolupant la persona contractada
mitjançant aquesta AODL, està fonamentalment la potenciació de l’entorn
natural en actuacions concretes com senderisme, BTT, noves
senyalitzacions, accessibilitat, mobilitat, intervenint en l’organització de la
Setmana de la Mobilitat i de les jornades de Lloret Natura, etc.
Aquesta AODL està consolidant una forma de fer política i, per tant,
continuarem amb ella.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que es demana el curs en català i 6
mesos, com a mínim, d’empadronament al municipi, però ell creu que
també s’haurien d’exigir els mitjans econòmics; queda clar que això no
consta a l’informe, i la seva pregunta és perquè no consta aquest requisit.
De nou, contesta la Sra. Bertran dient que a l’informe que ara es fa ja es
tenen en compte els mitjans econòmics, i avui el que s’aprova és demanar
més coses, és a dir, els 6 mesos d’empadronament al municipi i un curset
de català de 45 hores com a mínim. Aquesta és la novetat, que a part del
que ja es demanava s’exigissin aquestes dues coses més.
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat,
per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Els acords són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 14/08/2008.
30.4.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ D'AODL - TURISME SOSTENIBLE
REF EXP.: 135-2008-DIV-PRORRO-AODL-TUR-SOS
Vistes l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, la Resolució
TRE/653/2007, de 27 de febrer, i la Resolució TRE/881/2008, de 26
de març, del Departament de treball, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues de la
subvenció per a la contractació i desenvolupament local (AODL) i es
modifica l’article 26.2 de la Resolució TRE/653/2007.
Vist l’Informe sobre l’activitat desenvolupada, així com el Pla d’Acció
Local i el Pla de Treball efectuat per l’AODL contractat l’ 1 de
desembre de 2007 Sr. ORIOL PERARNAU RIERA per a la realització
del projecte de promoció del turisme des de la vessant sostenible, el
qual finalitza el seu contracte el dia 30 de novembre de 2008 i, atès
que es considera convenient concórrer a la convocatòria de pròrroga
de subvenció per a la contractació de l’AODL abans esmentat, per tal
de poder finalitzar el projecte citat.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85 modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril; 51 de la Llei 8/87 i resta de disposicions
vigents en la matèria.
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:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AODL relativa al
desenvolupament del projecte adreçat a la promoció del turisme des
de la vessant sostenible, i sol·licitar al DEPARTAMENT DE TREBALL
la pròrroga de subvenció per un import de 27.045,55 euros (VINT-ISET MIL QUARANTA-CINC AMB CINQUANTA-CINC EUROS) que
correspon a l’import màxim subvencionable per any i per contractació
dels costos laborals totals, que per l’esmentat projecte pugen a un
total de 44.402,76 euros (costos de salaris i cotitzacions).
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SEGON. Facultar expressament al Sr. Alcalde-President a fi que, en
nom i representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i per la
signatura dels documents públics o privats
que calguin per
aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació.
TERCER. Aquest acord es ratificarà pel Ple de l’Ajuntament, en la
primera sessió que celebri.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 26/09/2008.
36.39.- ADHESIÓ I COL·LABORACIÓ AMB EL PROGRAMA
GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, "LA SELVA
COOPERA PER A LA COMPETITIVITAT DE LES PIMES".
L’Ajuntament ha estat participant juntament amb el Consell Comarcal
en els programes EQUAL II-SELPIME.SOR (la responsabilitat social a
les petites empreses) durant els anys 2004-2007.
En aquests moments per tal de continuar treballant amb les petites
empreses, el tema de la responsabilitat social, pel que fa a la
incorporació de les dones i dels grups exclosos al mon laboral i pel
que fa a la conciliació de la vida familiar i la laboral entre d’altres, el
Consell Comarcal, fa la proposta de presentar-se a la convocatòria de
programes innovadors del Departament de Treball, 2008-2009.
Tenint en compte l’experiència de Lloret de Mar en l’anterior
programa EQUAL II i tenint en compte la voluntat tant de la Regidoria
de la Dona com des de la Regidoria de Benestar i Família, es creu
convenient participar novament en el programa.
Els compromisos que ha d’assumir l’ajuntament són:
•
•
•

Ser soci del projecte durant el 2008-2009
Cofinançament de 2000 € (indirecte mitjançant personal ja
adscrit, no cal realitzar despesa)
Participació activa en el projecte

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:
PRIMER. Tenint en compte la voluntat des de les dues regidories en
continuar treballant el tema de la responsabilitat de les empreses,
des de la vessant de la inclusió de les dones i els grups d’exclosos, i
de la conciliació de la vida familiar i laboral, proposo que l’Ajuntament
de Lloret de Mar, s’adhereixi al programa “La Selva coopera per a la
competitivitat de les pimes”, que serà coordinat i gestionat pel
Consell Comarcal de la Selva.
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SEGON. Facultar al Sr. Alcalde – President d’aquest Ajuntament per a
la realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el
present acord.
TERCER. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la
Corporació, en la primera sessió que celebri.
QUART. Comunicar aquest acord als departaments de l’Ajuntament
que calgui.
36.40.- AJUDA D'URGÈNCIA PER A CUBA I HAITI.
La temporada d’huracans al Carib (agost-novembre) enguany està
sent especialment devastadora. Entre finals d’agost i el que portem
del mes de setembre la tempesta tropical Fay, l’huracà Gustav, la
tempesta tropical Hanna i l’huracà Ike han assolat gran part del
territori de Cuba i Haití i, a banda dels greus efectes immediats, han
alterat greument les possibilitats de desenvolupament d’aquest països
a mitjà i llarg termini.
L’acció combinada d’aquests fenòmens ha provocat, entre altres:
A Haití (sobretot Gonaïves):
• Almenys 326 morts, 50 desapareguts i 800.000 damnificats
sobre una població de 8,5 milions d’habitants.
• Danys al sector agropecuari.
• Destrucció d’habitatges.
• Gran afectació en l’estructura sanitària.
A Cuba (total l’illa):
• El Sistema de Defensa Civil cubà va mobilitzar més de 87.000
ciutadans per assumir les tasques de protecció de la
població. Es va oferir assistència a més de 3 milions de
persones, de les quals 500.000 van ser traslladades a
albergs.
• L’huracà Gustav no va deixar pèrdues humanes. L’huracà Ike
va causar 7 morts.
• Un dels sector més afectats ha estat el de l’habitatge, amb
gairebé 500.000 cases danyades, al qual cosa fa que hi hagi
200.000 persones sense sostre i la resta amb habitatges
sense condicions.
• El sector agropecuari i productiu en general presenten greus
pèrdues.
• Gran afectació de les infraestructures socials (salut pública i
educació).
A Haití s’han fet palesos els greus problemes estructurals i les
condicions de vulnerabilitat i pobresa extrema en què viu la majoria
de la població. A Cuba, en menys d’un mes ha quedat devastada la
infraestructura econòmica, social i habitacional com mai no s’havia
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produït. Aquesta situació es veu agreujada pel bloqueig que pateix
l’illa.
Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions
per poder recuperar-se dels efectes dels huracans en un termini
mitjà. Després de les tasques d’actuació urgent en la primera fase
d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la reconstrucció i
la rehabilitació dels territoris afectats.
En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels
ajuntaments catalans agermanats, i en coordinació directa amb les
contraparts cubanes i haitianes, hem obert una campanya
d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postermegen, de
suport als esforços que ja s’estan duent a terme des d’Haití i Cuba.
En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i
institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de
reconstrucció i de suport a la població damnificada. Per això, us
adjuntem el full de compromís de la campanya.
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:
PRIMER. Col·laborar en els projectes d’emergència engegats pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament amb una quantitat de
2.000 €.
Imputar la despesa a la partida pressupostària corresponent 3230
48002
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde – President d’aquest Ajuntament per a
la realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el
present acord.
TERCER. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la
Corporació, en la primera sessió que celebri.
QUART. Comunicar aquest acord als departaments de l’Ajuntament
que calgui.
36.41.- APROVACIÓ DELS REQUISITS NECESSARIS MÍNIMS
PER A LA REALITZACIÓ DE L'INFORME D'ARRELAMENT SOCIAL
FAVORABLE PER A L'OBTENCIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA
I/O TREBALL PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS.
El Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en el
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seu article 45, parla de les autoritzacions de residència temporal per
circumstàncies excepcionals.
En el punt 2, b. A de dit article diu .... “bién informe que acredite su
inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su
domicilio habitual”.
En l’article 46 , parla del procediment, i en el punt 2.c, s’especifica
que ha de constar en dit informe “ en este deberá constar el tiempo
de permanencia del interesado en su domicilio, los medios de vida
con los que cuente, su grado de conocimiento de las lenguas que se
utilicen, la inserción en las redes sociales de su enterno, los
programas de inserción sociolaboral de instituciones públicas o
privadas en los que haya participado y cuantos otros extremos
puedan servir para determinar su grado de arraigo”.
Així, doncs, correspon a la secció de Benestar i Família, des dels
serveis socials bàsics, realitzar les entrevistes i analitzar i emetre
l’informe d’arrelament social.
Des de fa uns mesos, ens estem trobant al servei que estan arribant
persones que ens demanen l’informe d’arrelament social i que tot just
s’acaben d’empadronar en el municipi. S’ha investigat per aquest fet,
ja que hi ha hagut la coincidència que la majoria provenen de
València, entre d’altres.
Per aquest motiu, s’ha fet consulta a la Secretaria per a la
Immigració, i des dels serveis jurídics ens han assessorat que les
condicions mínimes per a la realització de l’informe d’arrelament
favorable les ha de marcar el municipi, ja que l’arrelament és en
aquest, i no té que haver vincle entre això i que la persona porti més
de 3 anys visquent a territori espanyol.
Així mateix se’ns ha assessorat que el mínim que s’ha d’exigir
d’empadronament és de 6 mesos i un curset de català.
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:
PRIMER. Aprovar què per a la realització de l’informe d’arrelament
favorable des d’aquest ajuntament s’exigirà com a requisits
indispensables, 6 mesos d’empadronament al municipi i un curset de
català de mínim 45 hores. Caldrà presentar el certificat acreditatiu
d’assistència i d’assoliment.
No obstant, aquelles persones que portin més de 6 mesos residint en
el municipi i demostrin el seu arrelament mitjançant la realització
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d’altres programes d’inserció (escola d’adults, català instrumental de
20h, participació en activitats d’associacions), no se’ls exigirà el
requisit del curset de català de 45 hores.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde – President d’aquest Ajuntament per a
la realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el
present acord.
TERCER. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la
Corporació, en la primera sessió que celebri.
QUART. Comunicar aquest acord als departaments de l’Ajuntament
que calgui.
4. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE
CONDICIONS ECONÒMIQUES, ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES
REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE
LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA D’UNA PART DE LA NOVA ÀREA
ESPORTIVA DE LLORET DE MAR, I REOBERTURA DEL TERMINI PER A
PRESENTACIÓ DE PLIQUES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Tibau el qual fa
referència a què aquest Ple, en sessió de 28/07/08, va iniciar l’expedient de
contractació administrativa mitjançant concessió d’obra pública de la piscina
municipal, aprovant-se així mateix els plecs de condicions.
Dintre del termini d’exposició pública, el Sr. Teixidor en representació del
Grup Municipal GRILL va presentar diferents al.legacions (en dóna lectura).
De l’informe jurídic, queda clar que les esmentades al.legacions no
plantegen qüestions de validesa jurídica sinó qüestions de conveniència o
oportunitat.
Seguidament, explica que es considera oportú estimar les al.legacions
presentades a les clàusules 17 i 34. La primera sobre els criteris bàsics de
selecció i adjudicació, elevant de 10 a 20 la puntuació per les millores, ja
que pensen que pot ser positiu; i la segona (art. 34) perquè amb això es
corregeix un error material.
En canvi, es desestimen les referents a les clàusules 8, 30 i 35. La clàusula
30 perquè és difícil de quantificar en el sentit que es parla que l’Ajuntament
pugui disposar de les instal.lacions, sense càrrec, al menys 5 vegades l’any
per esdeveniments esportius oficials, però donat que no es parla de si cada
vegada serà per dies o per setmanes, és clara la dificultat de la seva
quantificació i en alguns casos, si fossin setmanes, el cost per a l’empresa
seria massa alt.
Pel que fa a la clàusula 8, que es refereix a les tarifes, entén que el plec no
pot incidir en la relació del concessionari amb tercers, i pel que fa a la
clàusula 35, si bé estan d’acord amb el fons, s’ha d’aplicar el que ja ha dit a
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la clàusula 8 i, per tant, creu que la solució seria signar un conveni entre
l’Ajuntament i el Club Natació Lloret, per recollir el fons de l’al.legació.
Intervé el Sr. Coloma dient que hem de tenir en compte que la gestió de
l’equipament es farà pel capital privat i, per tant, aquest ha de tenir un cert
marge de maniobra.
El que hem de demanar a la possible empresa que el gestioni és que faci
rebaixes en les tarifes per col.lectius, com pot ser els infants, els joves i els
grans.
Fa molt temps que tots volem que aquest equipament sigui realitat i confia
que ara es faci, si bé segurament ara no fos el més prioritari donada la
situació econòmica.
Hem de tenir en compte que es tracta d’un servei al poble, però de totes
maneres l’empresa que ho gestioni ha de tenir un marge per gestionar i
també per presentar millores.
Finalitza dient que votaran a favor tot i demanant a l’empresa que proposi
quotes raonables per a tots.
Pren la paraula el Sr. Teixidor agraint, en primer lloc, la rapidesa en la que
s’han contestat les al.legacions.
Pensa que pot ser agoserat presentar al.legacions per un grup petit, però
creu que tenia el deure i l’obligació d’intentar-ho. Per això ha presentat
aquestes al.legacions que, evidentment, no són jurídiques sinó polítiques
(mai ha dubtat que jurídicament era del tot correcte).
Explica, seguidament, que amb la modificació que proposa de la clàusula 30
el que vol és que s’obligui al concessionari a deixar, sense cost, un màxim
de 5 vegades l’any el recinte a l’Ajuntament per esdeveniments, però això
no vol dir que cada any s’hagi de fer. I això ho fa perquè no hagi de llogarse cada vegada que hagi un esdeveniment, uns campionats, etc.
Pel que fa a les clàusules 8 i 35 es fa, sobretot, per tenir en compte la
paciència que han tingut els membres del Club Natació Lloret.
Respecte a la clàusula 35, ja es preveu 35 obligacions; per tant pensa que
no vindria d’una més.
Recorda que l’adjudicatari es trobarà amb un avantatge, i és que el projecte
executiu ja està fet. Per tant, podria fer un esforç en altres temes.
De fet, li aproven 2 de 5 al.legacions, és una mica escàs, però potser en les
millores que presentin pugui entrar alguna de les altres 3. Per això,
acceptarà el vot majoritari i votarà a favor. Torna agrair que s’hagin resolt
les al.legacions en el primer Ple convocat després de presentar-se.
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Intervé, seguidament, el Sr. Garcia dient que la construcció de la piscina
tant de temps reclamada per la ciutadania de Lloret i tota la problemàtica
que generarà per a l’usuari només respon a la manca de voluntat política
per fer-la, i per això s’ha triat el pitjor moment , que és quan l’ajuntament
no té diners per construir-la.
El millor moment era quan l’equip de govern va privatitzar el servei d’aigües
de Lloret; llavors amb aquells diners sí que la podia haver construïda i ser
realment una piscina totalment municipal. Però no, aquells diners van anar
destinats a d’altres projectes de dubtosa urgència i necessitat. I ara,
l’ajuntament només aportarà per a la construcció de la piscina un màxim de
6 milions d’euros en tres anys, contra certificat d’obra de l’adjudicatari.
O sigui, qui resulti guanyador de la licitació haurà d’aportar més de 14
milions d’euros per a la construcció, a més a més de personal i maquinària
per a l’explotació. Com exigim ara matrícules gratuïtes i descomptes del
50% en serveis de natació a socis de més de 5 anys d’antiguitat del Club
Natació de Lloret?. I, a més que posi a disposició de l’ajuntament les
instal·lacions cinc vegades a l’any sense càrrec per esdeveniment esportius
oficials?.
Això ho podríem demanar, i algunes condicions més que fossin favorables
als usuaris si realment fos una construcció sufragada en la seva totalitat per
l’ajuntament. Per això, aquell intercanvi optimista del portaveu del GRILL,
Sr. Teixidor i el regidor d’esports, Sr. Tibau: “Disfrútala Ivan”, “Disfrútala,
Quim”, espero i desitjo que realment sigui així.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells votaran a favor
tal i com està redactat, donat que creu que no es pot carregar massa des
del punt de vista econòmic al futur gestor. No serà fàcil la gestió econòmica
d’aquest equipament i tenim al voltant exemples clars. Creu, tal i com ha dit
el Sr. Tibau, que determinats temes plantejats per les al.legacions
presentades i avui no acceptades, es poden solucionar mitajnçant convenis
de l’ajuntament, fets a posteriori.
Tot seguit, intervé el Sr. Austrich dient que en el passat Ple de 28/07/2008
es va fer l’aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de la piscina
coberta i aparcament de la nova àrea esportiva, amb el vot favorable del
PSC, perquè entenem que és una infraestructura necessària per a Lloret,
tant en la vessant ciutadana (col.legis, jubilats, Club Natació, usuaris en
general) i també per la promoció turística-esportiva de Lloret. A l’anterior
legislatura varem donar duport a la gestió del regidor Sr. Joaquim Teixidor,
fins i tot acompanyant-lo a Barcelona a veure les instal.lacions del Club
Natació Barcelona, i que ha servit de base en el projecte de Lloret. Tots ho
portavem en els nostres programes electoral i segur que tots amb variants,
haguéssim proposat un projecte de piscina per a Lloret. Celebrem que el
regidor Sr. Ivan Tibau continui la petjada deixada pel Sr. Teixidor.
En el mateix Ple i en el punt 4t., es proposava l’aprovació d’expedient de
concessió d’obra pública d’una part de la nova àrea esportiva de Lloret
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(piscina) i aquí el PSC es va abstenir i no per dubtar del plec de condicions,
sinó pel poc temps en estudiar-lo.
Volem deixar clar que mai hem dubtat dels serveis de secretaria, jurídics i
d’intervenció de l’Ajuntament de Lloret, de la curosa legalitat dels plecs de
condicions, però que tal com ells mateixos manifesten, tot és millorable.
En aquell mateix Ple ja es va acceptar una esmena del Sr. Teixidor, pel que
fa a la sala de rem. El PSC va manifestar que de la lectura feta calia millorar
o matisar més bé, el fet que s’hagi d’indemnitzar al concessionari en els
casos de rescat de la concessió, fins i tot en el cas que el rescat es
produeixi per culpa del concessionari. Ens agradaria una resposta per part
del Sr. Secretari per si això queda clar tal com està o caldria fer un incís.
En el Ple d’avui cal resoldre les 5 al.legacions del GRILL i que pensem que
totes estan en la línia de millorar el plec i d’afavorir els interessos
municipals i dels ciutadans de Lloret. D’acord que són de conveniència o
oportunitat, però insistim que van en la línia de millora; i creiem que
s’haurien d’acceptar, sobretot, la núm. 30. Pensem que s’hauria de fer un
esforç, ja que el que estem fent és una instal.lació que no serà del tot ni
pública ni privada.
Seria molt preocupant que quan hagin esdeveniments molt importants
l’Ajuntament hagués de pagar. El número és discutible, però alguna cosa
hauríem de dir en aquest tema per al bé dels interessos esportius de Lloret.
El PSC ja va manifestar que en faria una lectura acurada i que, si cal, faria
al.legacions per millorar el plec, però tal i com hem dit, el veiem bé i si
s’aclareix el que hem manifestat abans, no tindriem cap inconvenient en
aprovar-lo.
De nou, intervé el Sr. Tibau dient que, evidentment, no sols els membres
del Club Natació han esperat aquest equipament, sinó molta altra gent.
Torna insistir en els arguments donats en la seva primera intervenció per no
acceptar 3 de les al.legacions fetes pel Sr. Teixidor, i és que el plec no pot
entrar en la relació amb tercers. Pel que fa als temes de la clàusula 35, ja
s’ha dit que l’Ajuntament ho tindria en compte. Continua dient que és difícil
quantificar quan es parla de 5, ja que no s’especifica si es tracta de dies o
setmanes i, per tant, s’hauria de tenir més clar i més quantificat, perquè és
molt diferent a l’hora dels costos i el gestor hauria de saber-ho per avançat.
Intervé el Sr. Alcalde dient que el Sr. Garcia, en la seva intervenció, ha fet
demagògia, donat que encara no s’han cobrat tots els diners que el
concessionari havia de posar per l’externalització de l’aigua però, a més,
aquests diners s’han de revertir durant 25 anys en el cicle de l’aigua. A
més, hi ha molts altres projectes d’aquest Ajuntament.
Realment, no és el millor moment per prendre decisions com aquesta, de
fer un equipament tan important. Ja veurem quan finalitzi el període de
presentació de pliques, quines empreses es presenten. Creu que hauran de
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ser molt responsables quan s’hagi d’adoptar decisions en relació a aquest
tema.
Agraeix les al.legacions i, com ja s’ha dit, en part s’han acceptat. Alguna de
les altres potser les empreses licitadores les reculliran en les seves millores.
Altres, com ja s’ha dit, tenen una durada i –per tant- un cost, incert. Com a
conseqüència d’això, aquests temes s’hauran d’estudiar quan hi hagi un
gestor i tractar possibilitats com clubs de water polo, natació sincronitzada,
etc.
Pren la paraula, novament, el Sr. Teixidor dient que exactament no sap de
quina càrrega econòmica estem parlant, i tan de bo sigui possible negociar
amb l’empresa adjudicatària. Però pensa que l’Ajuntament, en aquests
moments, està en disposició de posar aquestes càrregues.
No vol discriminar a ningú, i com ja ha dit, no pot definir ara de quin
número estem parlant. De totes maneres, si després es vol introduir, seran
unes negociacions complexes. Malgrat que considera que el plec està una
mica coix quan al tema de números, com ja ha dit abans, votarà a favor.
Intervé, novament, el Sr. Garcia dient que l’altre dia li va dir que les seves
intervencions eren buides, i avui diu que és demagògic.
La veritat és que no entén les prioritats d’aquest equip de govern. Recorda
que abans d’aquest equipament s’han fet el teatre i el sociocultural, i vol
incidir en que ja hi havia un sociocultural. Per tant, del que es tracta és de
fixar les prioritats i pensa que la seva intervenció no és gens demagògica,
sinó coherent i, per tant, l’afirmació del Sr. Alcalde és gratuïta.
De nou, pren la paraula el Sr. Austrich dient que demanaria que pel Sr.
Secretari se li contesti si el tema de la possible indemnització al
concessionari en els casos de rescat de la concessió, està correctament
tractat en el plec de condicions.
Continua dient que en aquest segon torn volem fer incís en la vialitat del
projecte, tant de funcionament com econòmica. Es un projecte de 17’5
milions d’euros amb una aportació municipal de 6 milions d’euros
(subvencions o crèdit tou). Potser si s’hagués inclòs el pàrquing a la licitació
podria minorar l’aportació municipal.
Pensem que és una infraestructura molt important per a Lloret, que cal que
funcioni bé, tan pel Club Natació Lloret com per altres que s’en puguin crear
i per tots els usuaris.
Però pensem que l’adjudicatari s’ha de trobar com a “peix a l’aigua” i que
sense renunciar als seus drets i deures ha de tenir un bon fil.ling amb
l’Ajuntament i altres administracions. Seria bo una trobada amb el Gremi
d’Hostaleria i altres gremis afins del municipi, per una bona publicitat del
projecte i fer paquets atractius de turisme esportiu. Tenim un avantatge
sobre altres pobles, una infraestructura hotelera immillorable i una zona
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esportiva excepcional i propera als hotels, amb una oferta de sol, platja i
patrimoni cultural i natural com pocs.
Per finalitzar, voldríem fer esment a què caldria fer factible aquesta
instal.lació municipal amb les privades existents i que durant molts anys
han suplit la mancança d’una piscina municipal, fent-hi millores i
ampliacions per donar servei a les necessitats del municipi (cursos de
natació, jubilats, etc.). Pensem que cal agrair l’esforç dut a terme a
aquestes empreses privades i que no els afecti negativament en la posta en
marxa de la piscina municipal per la pèrdua de l’activitat actual.
Seria bo que si al final s’aprova per unanimitat, les empreses adjudicatàries
poguessin veure el sentiment del Plenari en relació a l’esmena presentada a
l’art. 35, i donat que és una piscina municipal –si bé amb gestió privadaper al bé de Lloret que l’Ajuntament pugués realitzar esdeveniments
esportius importants sense cost.
Finalment, intervé el Sr. Alcalde dient que vol recordar al Sr. Teixidor que el
pla econòmic financer que s’apliqui serà el que presenti la plica guanyadora.
Per tant, el que presenti l’adjudicatari.
En el seu moment es va pensar que el fer al mateix temps l’aparcament del
costat ajudaria a fer l’obra, però és tot el contrari. Hem de tenir en compte
que aquest aparcament no és com qualsevol altre, donat que ha d’estar
pensat per soportar a sobre l’edifici de la futura “Arena”, que el fa més car
que un aparcament estàndar.
Per altra banda, obligava a inversions molt importants en un període de
temps relativament curts. Això no obta perquè si algú ho volgués fer es fés.
Pel que fa a la resposta del Sr. Garcia, dir-li que l’externalització de l’aigua
es va fer ja fa 4 anys i que avui estem parlant de resoldre unes al.legacions
sobre el plec de condicions de la piscina. Per tant, creu que no toca. Ja
sabem que vostès pensen diferent.
Vostès volien, on s’està fent l’edifici sociocultural, inquivir el teatre i altres
equipaments. Nosaltres el que hem fet és redissenyar aquest espai, però
vostès ja pensaven edificar en aquest lloc, el que no sap és si tenien els
diners per fer-ho, però vostès ja tenien un projecte.
Pensa que no hem de repetir que aquest equip de govern ha fet ja moltes
coses.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de 28/07/2008, va
prendre el següent acord:
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“PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa per a la
concessió d’obra pública d’ una part de la nova area esportiva de
Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el
procediment obert, i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar l’estudi de viabilitat econòmic financer i sotmetre’l a
exposició pública pel termini d’un mes.
TERCER.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmicoadministratives i jurídiques i els seus annexos que regirà l’adjudicació
de la concessió de l’obra pública d’una part de la nova area esportiva
de Lloret de Mar.
QUART.- D’acord amb allò que es deriva dels articles 125 i següents
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
trametre l’anunci del contracte a l’Oficina de Publicacions Oficials de
les Comunitats Europees per a la seva publicació en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE).
CINQUÉ.- Una vegada enviat l’anunci del contracte a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, trametre l’anunci de
la licitació al BOP i BOE. El termini per a presentar proposicions serà
de 52 dies naturals a comptar des de la data d’enviament de l’anunci
a la citada oficina per a la seva publicació en el DOUE, i caldrà
especificar en els posteriors anuncis que es trametin al BOP i BOE
l’esmentada data d’enviament, amb el benentès que el termini de
presentació de proposicions serà l’anteriorment citat, excepte en el
cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP o
BOE fins a complir-se els referits 52 dies hi hagi menys de 26 dies
naturals, supòsit en que s’ampliaria el termini fins a arribar a aquests
26 dies.
SISÉ.- De conformitat amb l’establert a l’article 122.2 del RDL
781/86, de 18 d’abril, l’exposició del plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques es realitzarà en unitat d’acte; per la qual
cosa, un cop aprovat per l’òrgan municipal competent aquest plec de
clàusules, s’exposarà al públic durant un període de vint dies hàbils
(art. 277.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), mitjançant
l’anunci corresponent que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Girona perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les
quals seran resoltes per la pròpia Corporació.
Si dintre del termini d’exposició pública de l’esmentat plec es
produeixin reclamacions contra aquest, es suspendrà la licitació i el
termini concedit per a la presentació de proposicions, reprenent-se el
que resti a partir del dia següent al de la resolució d’aquelles”.

Atès que en data 23/09/2008, dins el termini d’exposició pública, el
regidor Sr. Joaquim Teixidor i Planells, actuant en representació del
grup municipal GRILL, va presentar escrit d’al·legacions en relació a
determinades clàusules del plec de condicions, per la qual cosa,
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1113/2008, de 25 de setembre, es
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va suspendre provisionalment la licitació mentre no es resolguessin
les al·legacions
presentades, havent-se donat publicitat de
l’esmentada licitació a través de publicació en el BOP de Girona i Web
municipal (perfil del contractant).
Atès que les al·legacions presentades pel grup municipal GRILL són
les següents:
- En relació a la clàusula 8ª (“Tarifes”) del plec de condicions, es
proposa afegir el següent paràgraf:
“Les tarifes per als socis del Club de Natació Lloret, de més de
5 anys d’antiguitat, tindran la matrícula gratuïta i el 50% de
descompte en el servei de natació”.
- En relació a la
clàusula 17 (”Criteris bàsics de selecció i
adjudicació”) es proposa elevar la puntuació per a les millores fins a
20 punts.
- En relació a la clàusula 30 (“Utilització dels serveis per part de
l’Ajuntament”), es proposa afegir el següent paràgraf:
“L’Ajuntament podrà disposar de la instal·lació, sense càrrec,
almenys 5 vegades l’any per esdeveniments esportius oficials,
avisant amb suficient anel·lació a l’adjudicatari”.
- En relació a la clàusula 34 (“Contingut dels altres serveis
accessoris”), en l’apartat que parla de “gestió de publicitat”, es
proposa anul·lar la última frase (per error material) quedant com
segueix:
“Gestió de publicitat. El concessionari podrà explotar els
elements de la instal·lació que puguin ser objecte de gestió
publicitària, ja siguin fixos o mòbils, segons el criteri de la
Comissió de Seguiment”.
- En relació a la clàusula 35 (“obligacions del concessionari”), es
proposa afegir un nou punt (36), que tindria la següent redacció:
“36. D’acord amb la Comissió de Seguiment, l’adjudicatari
tindrà a disposició del Club de Natació Lloret l’espai necessari
perquè aquest hi pugui desenvolupar els entrenaments oficials
per als nadadors/es amb llicència federativa”.
Atès que les al·legacions plantejades no qüestionen la validesa
jurídica de cap clàusula, si no que simplement proposen diferents
redaccions d’algunes d’elles per qüestions de conveniència o
oportunitat.
Atès que, des del punt de vista de la conveniència, es considera
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oportú estimar les al·legacions plantejades en relació a les clàusules
17, 34 (per tractar-se aquesta última, tal com es desprèn de
l’al·legació, d’un error material), i desestimar les al·legacions
plantejades en relació a les clàusules 8, 30 i 35.
Atès que en el moment de presentar-se l’escrit d’al·legacions
restaven 11 dies naturals per a que finalitzés el termini de
presentació d’ofertes (acabava el dia 04/10/2008).
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. Estimar les al·legacions presentades pel grup municipal
GRILL en relació a les clàusules 17 i 34 de la forma en que figuren
transcrites en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON. Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal
GRILL en relació a les clàusules 8, 30 i 35.
TERCER. Reobrir el termini de presentació de pliques, el qual serà de
11 dies naturals a comptar des de la publicació del corresponent
edicte en el BOP de Girona.
QUART. Notificar aquest acord al regidor Sr. Joaquim Teixidor i
Planells, trametre’n l’edicte al BOP de Girona i inserir l’anunci
corresponent al perfil del contractant de la web municipal.
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 183 DE
LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LA CLAU URBANÍSTICA
2.8 “ZONA DE VERD PRIVAT”.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que ha de
corregir primerament una determinada informació que s’ha transmès a
través del correu electrònic. El POUM de Lloret té més de 183 articles,
concretament 323, i que l’article que es modifica és tal i com es diu a la
proposta, el 183 i no el 83.
Seguidament, dóna lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que es parla d’una ordenança que no han vist i
que regularà els usos dels retranquejos privats. Com a conseqüència,
esperaran que estigui redactada l’ordenança i, per tant, no poden entrar
avui en cap valoració.
Ja està d’acord en que això es faci, perquè fins ara no estaven regulats.
Confia que quan estigui feta se’ls passi amb temps suficient perquè puguin
aportar les seves idees. Avui, per tant, s’abstindran.
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Pren la paraula el Sr. Elorza dient que avui es fa una modificació per regular
un tema que no estava contemplat. Ells estan d’acord en que es faci
aquesta regulació i que sigui mitjançant ordenança. Amb això, i solament
amb això, estan d’acord.
Contesta el Sr. Valls dient que aquesta modificació el que fa és possibilitar
que es regulin els usos d’aquests espais, que fins ara estaven prohibits
d’utilitzar. Per tant, avui el que estem començant és a poder decidir el què i
el com es pot col.locar en aquests espais.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que han estat molts anys
d’ambigüitat en aquest tema, i ja era hora d’acabar amb això, donat que
tots erem conscients. Benvinguda, doncs, aquesta regulació.
Novament, intervé el Sr. Elorza dient que aquest és el primer pas per a la
regulació d’aquests espais, donat que el POUM ni abans i ara acceptaven el
seu ús fora del verd privat.
Finalitza les intervencions el Sr. Valls tornant a donar lectura al que avui es
presenta a aprovació, que és el punt 4 de l’art. 183 del POUM.
Sense més deliberació, i amb 19 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP, PSC,PM, GRILL i ICV-EUIA, i 1 abstenció del regidor d’ERC, el Ple
de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS:
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
en l’article 183 de les Normes Urbanístiques, referent a la clau
urbanística 2.8 “Zona de Verd Privat”.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 83 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme , adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 183 de les
Normes Urbanístiques, referent a la regulació de la clau urbanística
2.8 “Zona de Verd Privat”, que ha estat redactada pels Serveis
Tècnics Municipals essent d’iniciativa municipal.
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Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit
gironí, Tauler d'Anuncis i Web Municipal.
6. RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 52 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA
VIA PÚBLICA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera felicitant,
en primer lloc, al Sr. Teixidor per haver presentat al.legacions.
Seguidament, continua dient que
s’han presentat un total de 69
al.legacions, de les quals només hi ha 5 models diferents; a l’informe es
recullen totes les al.legacions.
Del total d’aquestes, es desprenen 9 arguments diferents:
1. Sobre la conveniència de suprimir les mostres comercials als
establiments de Lloret de Mar. Aquest argument s’escapa de l’àmbit
jurídic i s’ha de resoldre des del criteri de la conveniència o
oportunitat, però en cap cas de la legalitat.
2. Manca de competència municipal per regulació del comerç. En cap cas
l’Ajuntament està regulant l’exercici del comerç, sinó única i
exclussivament l’ús de la via pública. Per tant, totes les al.lusions a
temes competencials respecte al comerç són innecessaris. La
regulació de l’ús i la estètica de les façanes és una competència
municipal.
3. Manca de competència municipal per regulació dels espais lliures
d’edificació coneguts com a “retranqueigs privats”. L’ajuntament està
plenament facultat per la legislació urbanística per a regular els usos
dels retranqueigs privats.
4. Vulneració de la normativa sobre expropiació forçosa. No s’està
expropiant ni la propietat privada ni cap dret, ni s’està establint cap
servitud, l’únic que es fa és regular l’ús dels retranqueigs, d’acord
amb el planejament urbanístic vigent al municipi.
5. Desviació de poder de l’actuació de l’Ajuntament. Aquesta al.legació
afirma que la prohibició de mostres comercials és un acte
administratiu arbitrari. Semla que l’al.legant confon arbitrarietat amb
discrecionalitat. La finalitat pública no és altra que la utilitat i l’interès
general. L’administració és competent per apreciar el que sigui
d’interès públic. L’actuació municipal s’ajusta plenament als criteris
jurisprudencials en base als quals es considera ben exercida la
potestat discrecional de l’administració, ja que es troba en tot
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moment dins els límits establerts i, per tant, no hi ha desviació de
poder.
6. Referència als Drets Adquirits pels comerciants com a costum.
L’ocupació de la via pública amb mostres comercials té la
consideració d’ús comú especial de domini públic. Els béns de domini
públic són, per definició legal, inalienables, inembargables i
imprescriptibles. Pretendre fer valer drets adquirits per la costum en
relació a l’ocupació d’un espai de domini públic per mer transcurs del
temps pretensió aquesta que topa de ple amb el principi
constitucional de imprescriptibilitat dels béns de domini públic. Per
altra banda, no té cap sentit parlar de drets adquirits quan el propi
art. 52 de l’OVP, estableix expressament la vigència temporal de
l’autorització, així com la necessitat de sol.licitar-la cada any.
7. Vulneració del dret fonamental d’igualtat davant la llei al produir-se
discriminació. Al no tractar-se d’un acte reglat l’Ajuntament pot,
discrecionalment, establir que es podrà autoritzar l’ús comú especial
de la via pública en relació a determinats usos i prohibir-ho respecte
altres usos.
8. Consideració de les repercusions negatives en el comerç de Lloret de
Mar. Aquesta afirmació, més o menys gratuïta i poc fundada,
s’escapa de l’àmbit jurídic i s’ha de resoldre des del cirteri de
conveniència o oportunitat, però en cap cas de legalitat.
9. Proposta de modificació de l’aprovació inicial de la modificació de
l’art. 52 de l’OVP de Lloret de mar realitzada pel grup municipal
GRILL. Aquestes al.legacions han de ser valorades i resoltes des del
criteri de conveniència i oportunitat, però en cap cas de legalitat.
Com a conseqüència, no s’accepten les al.legacions presentades.
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que avui es prohibeixen les mostres
comercials penjants, i això és fa sense consens, com ho demostren les 69
al.legacions presentades.
Evidentment, el problema no és jurídic sinó, en tot cas, el model. A ells els
preocupa sobretot el tema del retranqueix, malgrat que també la repercusió
d’aquesta decisió sobre el comerç en la seva totalitat. Respecte al canvi de
model, han de dir que tots volem millorar, però pensa que amb aquesta
decisió no s’ha tingut en compte els comerciants i que la decisió és gravosa
i agresiva.
En aquesta modificació, en el punt 4, el “retranqueig privat” s’ha modificat i
en un futur es regularan els usos a traves d’ordenança. Usos que
actualment l’oposició no te coneixement i que per tant tampoc saben a quin
sector econòmic beneficiarà i aquí no.
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Intervé el Sr. Teixidor dient que aquesta és una decisió difícil i polèmica. Es
refereix, seguidament, a què ell ha presentat un seguit d’al.legacions amb
la idea de millorar el redactat (amb un contingut no jurídic), les quals no
han estat acceptades (dóna lectura a aquestes). En tot cas, confia que part
de les seves al.legacions es tinguin en compte més endavant quan es
regulin els usos permesos en el retranqueig privat.
Creu que en el POEC no es diu que s’hagin de suprimir les mostres
comercials, i al menys així ho interpreta ell. Per cert, demana que es pengi
a la pàgina web de la corporació, perquè no hi és. Ells consideren que si les
mostres són dignes donen calor i caliu a determinats indrets.
Evidentment, que les seves són al.legacions polítiques i pensa que tenia el
dret i el deure de fer-ho. S’ha dit que l’Associació de Comerciants ha tingut
un posicionament neutral, però ha llegit el document que va presentar a
l’Ajuntament i troba en ell moltes coses interessants. Semblaria que no
estés massa d’acord en la retirada de les mostres.
En aquest document, l’Associació de Comerciants recomana moltes coses i
també recomana més actuacions per part de l’Ajuntament, entre elles que
es facin complir les ordenances (dóna lectura a part d’aquestes
recomenacions, en les que es diu que no es fan respectar les mides de les
mostres i altres temes).
En el citat document es recomana productes dignes que realment creu que
no s’haurien de prohibir. També es refereixen a pràctiques per dinamitzar el
comerç i d’altres que es permeten i que dónen mala imatge, com per
exemple determinades publicitats que hi ha a la Riera.
En definitiva, creu que es crearà una situació difícil i que afectarà
negativament a moltes famílies. Potser seria millor aplicar bé el que tenim
avui dia en vigor. Insisteix que el POEC no diu que s’hagin de treure, i ells
consideren que aquesta decisió afectarà molt negativament la imatge de
Lloret.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que les 69 al.legacions
presentades pels comerciants a l’aprovació definitiva de l’art. 52 de
l’ordenança de la policia de la via pública de prohibir les mostres comercials
a l’exterior dels establiments, han estat desestimades. Una decisió
arbitrària, presa unilateralment per l’equip de govern.
Una bona part de les 69 al.legacions qüestiona les competències de
l’ajuntament en aquesta presa de decisions i una altra part significativa
apel.la a la conveniència i al consens amb la part afectada. Nosaltres estem
per la negociació i el consens amb les associacions de comerciants, no per
la imposició. Vostès han tingut quatre mesos des de l’aprovació inicial de la
modificació de l’art 52 per mirar d’aconseguir un consens, i no ho han fet.
S’estimen més la imposició arbitrària d’unes mesures que poden afectar
negativament a un sector molt important de l’economia de Lloret, com és el
comerç.
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I que no dubten ni per un moment que vostès com a equip de govern en
són en bona part responsables d’aquest desgavell en que s’han convertit les
mostres comercials, per no aplicar i fer complir les ordenances, sancionant
a qui les incompleix. Nosaltres mateixos amb una pregunta al Ple abans de
l’estiu, ja varem denunciar que al carrer Torrentó uns comerços envaïen la
vorera amb les mostres comercials, dificultant el pas als vianants. I aquesta
situació d’incompliment de l’ordenança s’ha mantingut tot l’estiu. Per tant,
qui ens assegura que ara sí que la faran complir?.
Les decisions salomòniques no beneficien ningú. No es pot ignorar ni
menystenir la participació de les parts afectades.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquesta és una
problemàtica que porta molt temps discutint-se. Creu que és positiva, si bé
entén que els que les tenen es consideren perjudicats. També quan es van
peatonalitzar determinats carrers, van haver comerciants que es varen
oposar; en canvi, ara estan molt contents.
De totes maneres, pensa que per aquesta gent que haurà de treure les
mostres comerciants penjants, donat que això els obligarà a canviar les
seves botigues, es podria pensar determinats avantatges quan demanin
autorització.
Creu que en aquest cas l’Ajuntament ha de defensar els interessos generals
per sobre els particulars. Per tant, recolzaran aquesta decisió.
Intervé, tot seguit, el Sr. Elorza dient que s’han presentat 69 al.legacions
però que representen a més de 69 comerços. Això vol dir que són molts
comerciants el que estan en desacord.
Hem de deixar clar des del principi, que considerem que la proposta si
s’ajusta a dret, però creu que no s’ajusta a la realitat de Lloret.
Si bé es respecte el principi d’igualtat des d’un punt de vista jurídic, aquest
principi no és el mateix en el carrer i aquest creu que no es manté.
Hem de distingir entre la via pública i el retranqueig, i també que sempre
s’han autoritzat aquests usos de les mostres comercials. Per altra part,
entén que els propietaris del retranqueig privat tenen dret a poder-lo
utilitzar. Per tant, creu que no tots estan en la mateixa situació jurídica. No
es parla de la restauració i, per tant, no queda clar el principi d’igualtat.
Amb la nova regulació, es podrà determinar la utilització d’aquests usos i
sembla que es pensen regular uns si i altres no. I això vulnera uns drets, no
jurídics però si de fet, doncs ara no podran fer el que han fet sempre, el que
ha estat un costum i la raó per la que, segurament, en el seu moment
varen pagar més car.
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Considera que el punt 4 és arbitrari i no discrecional, doncs permet un usos
i prohibeix uns altres, sense dir quins són els paràmetres utilitzats per
prendre aquesta decisió. Realment es respecta la legalitat però no la realitat
fàctica.
Ells pensen que l’actitud de l’equip de govern és una actitud valenta, que
s’han de prendre decisions, però que no s’ha fet de la millor manera
possible ja que no s’ha fet amb consens. Pensen que una forma de regularlos seria mitjançant l’exigència d’un projecte de façana, dintre d’uns
paràmetres prefixats. Aquest és un tipus de regulació que si que consideren
necessari.
No estan d’acord en la prohibició que es fa d’una forma tan radical i directa,
que a la llarga crearà problemes. No la consideren correcte i, per tant, no la
recolçaran.
Contesta el Sr. Llasera que ells engeguen aquestes actuacions després de
l’aprovació del POEC, que ja les recomenava. El que ha llegit el Sr. Teixidor
de mig i un metre, és en relació al retranqueig.
Hem escoltat a tots, però al final som nosaltres els que hem de prendre les
decisions. Estem convençuts que hem de canviar per l’interès general de
tota la població.
L’Associació de Comerciants, a la que hem consultat en diferents ocasions,
no ha près una postura, donat que dintre d’ella hi ha comerciants que estan
a favor de les mostres i altres que estan en contra. Pensen que els
compradors no volen mostres comercials en la seva immensa majoria.
L’Associació de Comerciants, com bé a dit el Sr. Teixidor, ha fet un seguit
de recomanacions, que en la mida del possible intentaran atendre.
Vol deixar clar que aquest equip de govern, en aquestes dues legislatures,
ha invertit diners en el comerç, cosa que abans no es feia en absolut. Es
clar que és una decisió difícil, valenta com ha dit el Sr. Elorza, que pel que
sembla ell no s’atreveix a fer.
Intervé el Sr. Alcalde, dient que l’Associació de Comerciants va decidir ser
neutral en el tema degut a la divisió interna. Nosaltres ens hem reunit
varies vegades amb ells, però no s’han “mulllat”. Per això, l’equip de govern
ha hagut de decidir responsablement.
En el document que ha presentat l’Associació de Comerciants, hi ha
propostes molt interessats, algunes de les quals ja es fan i altres es podran
realitzar en el futur. No defensen tant les mostres penjants, sinó d’altres
models; han fet un bon treball.
Respecte a la intervenció del Sr. Elorza, ha de dir que avui resolvem les
al.legacions presentades, mantenint el no a les mostres comercials
penjants, però modificant el tema del retranqueig privat que, com ja ha
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quedat clar en el punt anterior, hem donat el primer pas per regular-lo i
perquè es puguin autoritzar (cosa que ara no es pot) mitjançant una
ordenança en la que ja estem treballant, i aquest tema és molt important.
Nosaltres hem posat el tema sobre la taula i creiem que via ordenança serà
més fàcil regular aquest tema. Avui l’únic que fem és prohibir les mostres
penjants. El tema del retranqueig, excepte en les penjants, queda en espera
de l’ordenança i, per tant, hauran d’esperar un temps per poder aprovar
aquesta regulació.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és important que tots poguem
col.laborar quan es faci l’ordenança, i que ells també estan per l’interès
general.
Pensa que amb l’actual redacció de l’ordenança també es pot actuar per
part de l’Ajuntament, i fins i tot treure’ls si l’incompleixen. Ells també volen
millorar el comerç, i consideren que el fet de regular el retranqueig serà
positiu, però no els estan agradant les formes.
El POEC és una eina fonamental per treballar sobre el comerç, i de fet ja
s’està treballant en el cas antic a partir d’un pla especial que ells van
demanar que es fés ja fa temps. Ells prioritzaven la creació d’una oficina de
comerç que encara no s’ha obert. En aquest cas ells s’han estalviat les
esmenes, però estan per millorar tot el que es vulgui presentar. Reconeix
que són valents però hi ha altres eines per canviar, i repeteix que no els
agrada les formes.
Com ja ha dit abans, confia que puguin fer aportacions a l’ordenança i que
s’intenti aconseguir un consens polític. Insisteix que ja es pot fer millores
sense necessitat de prohibició, hi ha altres mecanismes.
Aquí estem imposant un canvi de model empresarial, i respecte als
compradors hi ha dos tipus que no s’han de barrejar: uns els de fora i altres
els de dintre.
Finalitza dient que consideren que les formes no són escaients i que per
coherència, s’abstindran.
Novament, pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que a les recomenacions de
l’Associació de Comerciants també s’aporten diferents dissenys de mobiliari.
Pensa que no solament s’ha de denunciar el tema de les mostres, sinó
també temes com el de la publicitat a la façana, en les que fins i tot hi ha
publicitat de consum d’alcohol.
Intervé el Sr. Alcalde dient que sobre aquest tema s’està actuant i que es
sanciona. S’està lluitant en la forma que es pot contra la mala publicitat,
fins i tot aquella que utilitza l’alcohol.
Continua el Sr. Teixidor dient que ell està a favor que es reguli aquest tema
de les mostres restrictivament, però no la seva prohibició. Hi ha altres
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temes més importants a la via pública, i creu que s’hauria d’intervenir
contra altres pràctiques, com la que es regula en els art. 54 i 55 dels
propagandes o els anuncis i rètols. De les 700 pàgines del POEC només 2 es
refereixen a les mostres comercials.
No considera que aquest tema sigui tan important com per encarregar a
una empresa externa un estudi permenoritzat d’elles. Creu que no es fa un
favor al comerç. S’ha dit que era una decisió valent, ell pregunta si valent o
inconscient. Finalitza demanant respecte als que pensen de forma diferent a
l’equip de govern.
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que el POEC és una eina molt
exhaustiva i molt ben feta, que ens dóna una gran visió de futur.
Ja està d’acord en què es reguli, però d’aquí a prohibir-les hi ha una gran
distància. Els extranya el no posicionament de l’Associació de Comerciants.
Creu que s’ha près una dicisió molt important de forma unilateral i
arbitrària, i s’hauria d’haver intentat consensuar, donat que avui es pren
una solució molt dràstica. Com a conseqüència, ells votaran en contra.
Novament, intervé el Sr. Ontañón dient que, com ja ha dit abans, si com a
conseqüència de la prohibició de les mostres comercials els comerciants han
de fer alguna reforma, donat que això representarà un cost econòmic,
l’Ajuntament podria buscar alguna fòrmula per incentivar i minimitzar el
cost d’aquestes actuacions.
Seguidament, torna a intervenir el Sr. Elorza dient que nosaltres hem dit el
mateix, és a dir, que és millor que es reguli per ordenança i que el POUM
simplement posibiliti el que es faci. Hem de distingir entre mostres
comercials i mostres comercials penjants, i hem de dir que avui no
solament es contesten les al.legacions, sinó que s’aprova la modificació de
l’ordenança de forma definitiva.
L’equip de govern es manté en la mateixa posició que en l’aprovació inicial.
No s’ha buscat el consens. Consideren que la prohibició és massa radical.
Ells estan d’acord amb la regulació i, si és necessari, en el seu dia reduir
però no sense consens.
Ell ha dit que eren valents perquè havien posat el tema sobre la taula, però
espera que aquesta decisió no sigui el suïcidi del comerç. El que està clar és
que l’ha afectat.
Es part de premises no reals perquè el POEC diu que es regulin, no que es
treguin. No val dir que el comprador no les vol, perquè el mercat és el que
regula aquests temes i, per tant, si n’hi ha és que es volen. Repeteix que ja
estan d’acord el regular-les, però no en prohibir. Com ja ha dit abans, si el
comprador no volgués mostres no n’hi hauria. Això és la realitat i no s’ha de
fer demagògia.
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Ells si és necessari es “mullaran” en el seu moment, i és obligació de vostès
–que són l’equip de govern- de buscar el consens amb la resta de grups.
Reiteren que estan d’acord en reunir-se per parlar, però no de prohibir per
imposició, sense consens. Ja sap que és lícit perquè tenen la majoria
absoluta, però és una decisió unilateral i creuen que s’equivoquen. Confia
que no tingui mals majors.
Finalitza reiterant la seva petició de consens.
Contesta de nou el Sr. Valls dient que solament el grup de GRILL ha
presentat al.legacions i creu que quan es té alguna cosa a dir s’ha de fer,
perquè al menys obliga a repensar la proposta. Evidentment, cadascun fa el
que creu oportú, però al Sr. Elorza s’hauria de preguntar-li sobre què hem
de tenir consens.
L’Associació de Comerciants que agrupa gran número de comerciants, s’ha
declarat neutral i neutral no és en contra. No es manifesta d’una altra
manera perquè a dintre no hi ha consens.
La proposta que va anar inicialment a aquest plenari, durant el període
d’informació pública va rebre 69 al.legacions. Suposem que representa a
unes 200 botigues i donat que a Lloret n’hi ha 1200 nosaltres podriem dir
que hi ha 1000 botigues a favor. Pensa que no es pot dir ni l’un ni l’altre.
Però no hem d’oblidar a un altre col.lectiu importantissim, que són els
gairebé 40.000 habitants de Lloret, i ha de dir que han rebut moltes
felicitacions, també alguns retrets.
Es bo prendre decisions i hem de recordar que les mostres comercials
sempre han hagut de ser autoritzades. El Sr. Elorza s’ha confos, doncs no
estem prohibint l’ús del retranqueig, excepte en el tema de mostres
penjants. Ningú ha dit avui, per part nostra, què farem amb el retranqueig.
En el seu dia l’ordenança decidirà el què i ja es discutirà què es permet fer i
com, tant a comerços com a bars i restaurants.
Recorda que ja es va intentar això en legislatures anteriors i que, per la
nostra part, estem treballant. Tenim inspector de la via pública i l’empresa a
la que hem contractat un treball de camp per saber com tenim aquest tema,
ho ha fet en un temps rècord. També recorda que ja tenim el POEC, que és
una gran eina.
Però també vol recordar que la supressió de les mostres comerciants
penjants ja s’ha fet anteriorment per aquest equip de govern, en la façana
marítima, i no ha passat res de dolent. Ara, es farà en la resta dels carrers.
Seguidament, dóna lectura al que diu el POEC en relació a les mostres
comercials i continua dient que el que es vol regular a l’ordenança és un ús
que impedeixi l’actual incorrecta autorització d’aquests sòls.
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Saben que és una mesura complicada i que significa un canvi de model,
però creu que tots estem d’acord en què necessitem un canvi.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, com ja ha dit el Sr. Valls,
aquesta mesura ja s’ha aplicat al passeig marítim i no s’han tancat
botigues. En tot cas, s’han fet alguns canvis d’activitats.
Quan va comentar aquest tema per primera vegada en una Junta de
Portaveus, tots varen dir que ja era hora. Ara s’ho han repensat. No és una
qüestió de valentia i no ens fa feliços haver de fer-ho. Es evident que hi ha
altres temes que ens preocupen, com els rètols o les pancartes. També
haurem de treballar sobre aquest tema.
Li sap greu pels que compleixen, però són una minoria. La veritat és que el
resultat final és horrorós i sembla que a algú els és igual. Hi ha massa
mostres il.legals. Saben que és difícil de fer complir.
On estan les seves propostes de consens, Sr. Elorza?. Els ciutadans de
Lloret no tenen dret a dir la seva opinió?.
El Sr. Ontañón ha parlat d’incentivar les possibles millores que alguns
hauran de fer en les seves botigues, és un tema interessant en el que es
podrà aprofundir.
El que és clar és que una gran majoria de la població està en contra de les
mostres penjants. Ja estem redactant l’ordenança i serà aquesta la que
regularà l’ús del retranqueig.
Hem de vetllat pel nostre paisatge urbà i veure com es pot millorar, tal i
com han fet els veïns i comerciants de Can Carbó. Si es té un bon aparador
i un bon producte, es treballa. Recordem que molts dels nostres veïns se’n
van a comprar fora. Hem de dir que Lloret, en tema de mostres, en el seu
conjunt, ens hem passat.
Nosaltres volem que això canviï, i per tant, hem de fer el que creiem millor,
amb el màxim de consens. Hem d’actuar per tractar de millorar.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, 2 abstencions dels regidors de ERC i GRILL, i 6 vots en contra dels
regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
El Ple Municipal, en sessió ordinària de 9 de juny de 2008, va prendre
l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’article 52 de
l’Ordenança de Policia de la Via pública de Lloret de Mar (OPVP), de
tal forma que la nova redacció d’aquest article, d’acord amb
l’esmentada aprovació inicial, quedava de la següent manera:
“V- Ocupació de la via pública amb mostres comercials.
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Art. 52è.- 1.- En relació a l’aplicació d’aquesta ordenança,
s’entenen per mostres comercials aquells articles de venda que
s’instal.len o col.loquen a la via pública (vorera o calçada),
concretament a la banda exterior respecte la línia que suposa
la porta d’entrada a un establiment comercial.
En aquest sentit, s’entenen per mostres comercials “penjants”
aquells articles de venda que s’instal·len, mitjançant qualsevol
mecanisme, al vol de la via pública, concretament a la façana
exterior respecte la línia que suposa la porta d’entrada a un
establiment comercial.
2.- D’acord amb la definició efectuada en el punt anterior, i
d’acord amb les recomanacions que es realitzen en el Pla
d’ordenació d’equipaments comercials de Lloret de Mar (POEC),
aprovat definitivament per Resolució del Conseller de
Innovació, Universitats i Empresa de data 6 de maig de 2008,
queden prohibides les mostres comercials i les mostres
comercials “penjants” a tot el terme municipal de Lloret de
Mar.
3. La prohibició a la que es fa referència en el punt anterior,
tindrà la següent entrada en vigor:
a) En relació als establiments comercials que no disposin de la
preceptiva autorització municipal, la prohibició entrarà en
vigor al mateix moment en que entri en vigor aquest
article.
Així mateix, en els establiments comercials en que
qualsevol de les seves façanes estiguin ubicades al Passeig
Agustí Font, Passeig Jacint Verdaguer i Passeig Camprodon
i Arrieta, la prohibició també entrarà en vigor al mateix
moment en que entri en vigor aquest article.
b) En relació als establiments comercials de la resta del
municipi que en la data d’entrada en vigor d’aquest article
disposin de la preceptiva autorització municipal, la
prohibició entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de
2009.
4.- Pel que fa als establiments comercials que enlloc de
confrontar amb la via pública ho fan amb els espais coneguts
com a “retranqueigs privats” (espais de titularitat privada que
es troben a la banda exterior de la línia que suposa la porta
d’entrada a l’establiment, i que, malgrat poder acreditar-se la
seva titularitat privada, se’n fa un ús comú general per part
dels vianants), també s’estableix, a partir del dia 1 de gener de
2009, la prohibició d’instal·lar o col·locar mostres comercials i
mostres comercials “penjants” en els esmentats “retranqueigs
privats”.
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5. La prohibició de instal.lar o col.locar mostres comercials no
regeix per les flors, fruites i verdures, que podran exposar-se a
la via pública ocupant, com a màxim, 0’50 metres de la vorera
o calçada a comptar des de la línia de façana, prèvia
autorització municipal que s’atorgarà sempre que els
establiments sol.licitants estiguin en possessió de la preceptiva
llicència o permís ambiental, i d’acord amb l’informe que
s’emeti per part dels corresponents serveis municipals. La
vigència d’aquesta autorització s’extendrà fins el dia 31 de
desembre de l’any en que se sol.licitin i, en cas que vulgui
renovar-se, haurà de sol.licitar-se de forma expressa cada any.
6. L’ocupació de la vorera o calçada amb testos de plantes,
sempre que aquests tinguin caràcter ornamental i no siguin
articles de venda, podrà autoritzar-se per l’Ajuntament sempre
que, d’acord amb l’informe que s’emeti per part dels
corresponents serveis municipals, no es dificulti la circul.lació
de vehicles o vianants.
7. En cas que s’incompleixi allò regulat en aquest article
L’Ajuntament, a banda de iniciar el corresponent expedient
sancionador, s’ordenarà als titulars de l’establiment infractor la
retirada dels elements exposats, sens perjudici que en cas de
no observança del requeriment, es procedeixi a l’execució
subsidiària a càrrec de l’interessat”.
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat els
següents escrits d’al.legacions a l’aprovació inicial de la citada
modificació de l’article 52 OPVP:
1. Escrit d’al.legacions presentat per Josep Puigvert Rafart, en
data de 02/07/2008, amb domicili al Carrer Sant Romà, núm.
19 NÚM. REGISTRE: E2008011360
2. Escrit d’al.legacions presentat per Fouad Alami Bekouri, en
data de 28/07/2008, amb domicili al Carrer Venècia, núm. 3
NÚM. REGISTRE: E2008012871
3. Escrit d’al.legacions presentat per Zahra Lamrani Faddoul, en
data de 28/07/2008, amb domicili al Carrer Prat de la Ribera,
núm. 3, Pis 6º, Planta B NÚM. REGISTRE: E2008012872
4. Escrit d’al.legacions presentat per Mercè Piñol Llaurado, en
data de 29/07/2008, amb domicili al Carrer Venècia núm. 17
NÚM. REGISTRE: E2008012929
5. Escrit d’al.legacions presentat per Mazaltov – Fofo Mordoh, en
data de 29/07/2008, amb domicili al Carrer Sant Pere núm. 61
NÚM. REGISTRE: E2008012930
6. Escrit d’al.legacions presentat per David Samuel Mordoh, en
data de 29/07/2008, amb domicili al Carrer Venècia núm. 18
NÚM. REGISTRE: E2008012931
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7. Escrit d’al.legacions presentat per Ashok Mirchandani, en data
de 29/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica núm. 36 –
38, Local núm.2, NÚM. REGISTRE: E2008012960
8. Escrit d’al.legacions presentat per Josefa Sánchez López, en
data de 29/07/2008, amb domicili a la Riera núm. 39- 41 Pis
BX, Planta 2º NÚM. REGISTRE: E2008012962
9. Escrit d’al.legacions presentat per The Only Clothes SL, en data
de 29/07/2008, amb domicili a la Vila de Blanes, núm. 0103,
Pis LO, Planta 2º. Local núm. 3
NÚM. REGISTRE:
E2008012963.
10.
Escrit d’al.legacions presentat per Ashok Mirchandani, en
data de 29/07/2008, amb domicili al Carrer Potosi, núm. 0000,
Pis LO, Planta 2º, Local núm. 2 NÚM. REGISTRE: E2008012964
11.
Escrit d’al.legacions presentat per Darken and Whiet SL,
en data de 29/07/2008, amb domicili a l’ Avinguda Amèrica,
núm. 35, Escalera C, Pis 1º, Planta 2º NÚM. REGISTRE:
E2008012965
12.
Escrit d’al.legacions presentat per Josefa Sánchez López,
en data de 29/07/2008, amb domicili a la Riera núm. 45 Pis
BX, Planta 3º NÚM. REGISTRE: E2008012967
13.
Escrit d’al.legacions presentat per Kishor Bhagtani , en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Prat de la Ribera,
núm. 3, Pis 6º, Planta B NÚM. REGISTRE: E2008013010
14.
Escrit d’al.legacions presentat per Geeta Bhagtani , en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Compte del Borrell,
núm. 6, Escala B, Pis 3º, Planta 3º. Representat per Kishor
Bhagtani. NÚM. REGISTRE: E2008013012
15.
Escrit d’al.legacions presentat per Naresh Bhagtani , en
data de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Just Marlés,
núm. 50 – 52. Representat per Kishor Bhagtani.
NÚM.
REGISTRE: E2008013014
16.
Escrit d’al.legacions presentat per José Luis Piñol Masip,
en data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Narcís Fors,
núm. 23, Pis 2º, Planta B, NÚM. REGISTRE: E2008013020
17.
Escrit d’al.legacions presentat per Thongrian SC, en data
de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Vila, núm. 38, NÚM.
REGISTRE: E2008013021
18.
Escrit d’al.legacions presentat per Rosa Maria Piñol
Masip, en data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Sant
Pere, núm. 41, NÚM. REGISTRE: E2008013022
19.
Escrit d’al.legacions presentat per Jesús Salvatierra
Belsue, en data de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica, núm. 35, NÚM. REGISTRE: E2008013030
20.
Escrit d’al.legacions presentat per Ramesh Kumar, en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 16,
NÚM. REGISTRE: E2008013038
21.
Escrit d’al.legacions presentat per Dilip Lalwani, en data
de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica, núm 33,
Local núm. 4 NÚM. REGISTRE: E2008013049
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22.
Escrit d’al.legacions presentat per Maya Kumar, en data
de 30/07/2008, amb domicili a la Carretera Lloret – Blanes,
núm 105, Local núm. 1. Representat per Ashok Kumar
NÚM.
REGISTRE: E2008013056
23.
Escrit d’al.legacions presentat per Ashok Kumar, en data
de 30/07/2008, amb domicili a la Carretera Lloret – Blanes,
núm 105, Local núm. 2 NÚM. REGISTRE: E2008013057
24.
Escrit d’al.legacions presentat per Ashok Kumar, en data
de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica, núm 35,
Local núm. 3. Representat per Lalit Sajnani NÚM. REGISTRE:
E2008013058
25.
Escrit d’al.legacions presentat per Isabel Estefanell
Donadeu, en data de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica, núm 33. Representat per Kishore Kumar
NÚM.
REGISTRE: E2008013059
26.
Escrit d’al.legacions presentat per Parshotam Kumar, en
data de 30/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica, núm
35. NÚM. REGISTRE: E2008013062
27.
Escrit d’al.legacions presentat per Jethanand Navlani, en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Ponent, núm 22 24. Representat per Parshotam Kumar NÚM. REGISTRE:
E2008013063
28.
Escrit d’al.legacions presentat per Kishan Sunil S.L.P, en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Venècia, núm 35.
NÚM. REGISTRE: E2008013064
29.
Escrit d’al.legacions presentat per Vasudev Chabaldas
Navlani, en data de 30/07/2008, amb domicili al Passeig
Senyora de Rossell, núm 1, Pis 2º, Planta 3º. NÚM. REGISTRE:
E2008013065
30.
Escrit d’al.legacions presentat per Kishan Chand Navlani
Navlani, en data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer
Venècia, núm 47. NÚM. REGISTRE: E2008013066
31.
Escrit d’al.legacions presentat per Mahesh Kumar, en
data de 30/07/2008, amb domicili a la Carretera Lloret –
Blanes, núm 117, Local núm. 9 Representat per Parshotam
Kumar NÚM. REGISTRE: E2008013068
32.
Escrit d’al.legacions presentat per Sushila Navlani, en
data de 30/07/2008, amb domicili al Carrer Ponet, núm 22 –
24. Representat per Parshotam Kumar
NÚM. REGISTRE:
E2008013069
33.
Escrit d’al.legacions presentat per Maria Clos Bonhome,
en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Joan
Llaverias, núm 33, Pis 1º. NÚM. REGISTRE: E2008013095
34.
Escrit d’al.legacions presentat per Bhagwan Shewani
Shewani, en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Costa
de Carbonell , núm. 39, Escala A, Pis 4º, Planta 2º Local Carrer
Riera 23. NÚM. REGISTRE: E2008013107
35.
Escrit d’al.legacions presentat per Bhagwan Shewani
Shewani, en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Costa
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de Carbonell , núm. 39, Escala A, Pis 4º, Planta 2º Local Carrer
Riera 33 y 33B. NÚM. REGISTRE: E2008013109
36.
Escrit d’al.legacions presentat per Ghulab Rai Tolani, en
data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Potosi, núm. 11,
Local núm. 2. Representat per Suresh Kumar Tolani, amb
domicili al Carrer Riera, núm. 39, Local núm.2.
NÚM.
REGISTRE: E2008013110
37.
Escrit d’al.legacions presentat per Deepak Tolani, en
data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 19.
Representat per Suresh Kumar Tolani, amb domicili al Carrer
Riera, núm. 39, Local núm.2. NÚM. REGISTRE: E2008013112
38.
Escrit d’al.legacions presentat per Raju Tolani, en data
de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 7.
Representat per Suresh Kumar Tolani, amb domicili al Carrer
Riera, núm. 39, Local núm.2. NÚM. REGISTRE: E2008013113
39.
Escrit d’al.legacions presentat per Suresh Kumar Tolani,
en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 39,
Local núm.2. NÚM. REGISTRE: E2008013115
40.
Escrit d’al.legacions presentat per Bantu Tolani, en data
de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 15.
Representat per Suresh Kumar Tolani, amb domicili al Carrer
Riera, núm. 39, Local núm.2. NÚM. REGISTRE: E2008013116
41.
Escrit d’al.legacions presentat per Krashna Lalwani
Motiani, en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera,
núm. 39, Local núm.4. NÚM. REGISTRE: E2008013121
42.
Escrit d’al.legacions presentat per Krashna Lalwani
Motiani, en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica, núm. 33 NÚM. REGISTRE: E2008013122
43.
Escrit d’al.legacions presentat per Nitian Lalwani Lalwani,
en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica,
núm. 37, Local A NÚM. REGISTRE: E2008013123
44.
Escrit d’al.legacions presentat per Nitian Lalwani Lalwani,
en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica,
núm. 37, Local B NÚM. REGISTRE: E2008013124
45.
Escrit d’al.legacions presentat per Sunder Dass Lalwani,
en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 37,
Local B NÚM. REGISTRE: E2008013125
46.
Escrit d’al.legacions presentat per Sunder Dass Lalwani,
en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera, núm. 27
- 29, Local B NÚM. REGISTRE: E2008013126
47.
Escrit d’al.legacions presentat per Abdelaziz El Alami
Ouakili, en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Riera,
núm. 58, Local 1 NÚM. REGISTRE: E2008013127
48.
Escrit d’al.legacions presentat per Abdelaziz El Alami
Ouakili, en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica, núm. 31, NÚM. REGISTRE: E2008013128
49.
Escrit d’al.legacions presentat per Darken and Whiet SL,
en data de 31/07/2008, amb domicili a l’ Avinguda Amèrica,
núm. 35, Escalera C, Pis 1º, Planta 2º NÚM. REGISTRE:
E2008013135
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50.
Escrit d’al.legacions presentat per Rosa Guardiola Ribe,
en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Escoles Pies,
núm. 9, Planta 1º (Barcelona), afecta al Local situat al Carrer
Riera, núm. 39 – 41, Local 1NÚM. REGISTRE: E2008013136
51.
Escrit d’al.legacions presentat per Deepak Dhawan
Prajapati, en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer San
Bonaventura, núm. 41, Pis 3º, Planta 3º. NÚM. REGISTRE:
E2008013152
52.
Escrit d’al.legacions presentat per Vijay Laxmandas
Menghnani, en data de 31/07/2008, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica, núm. 50 - 52, NÚM. REGISTRE: E2008013158
53.
Escrit d’al.legacions presentat per Pep – Nicky 2007 SL,
en data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Calafat, núm. 8
NÚM. REGISTRE: E2008013159
54.
Escrit d’al.legacions presentat per Native 2007 SL, en
data de 31/07/2008, amb domicili al Carrer Sant Pere, núm. 34
NÚM. REGISTRE: E2008013160
55.
Escrit d’al.legacions presentat per Bhagwan Pridhnani, en
data de 01/08/2008, amb domicili a l’Avinguda Amèrica, núm.
33 NÚM. REGISTRE: E2008013202
56.
Escrit d’al.legacions presentat per Pere Baltrons Rabassa,
en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer Esperança,
núm.2, Pis 2º NÚM. REGISTRE: E2008013206
57.
Escrit d’al.legacions presentat per Paula Fornesa Forne,
en data de 01/08/2008, amb domicili a la Carretera de Lloret a
Blanes, núm. 117 NÚM. REGISTRE: E2008013211
58.
Escrit d’al.legacions presentat per Joan Baltrons
Rabassa, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer de la
Vila, núm. 41 NÚM. REGISTRE: E2008013220
59.
Escrit d’al.legacions presentat per Pere Ramos Montals,
en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer Miquel Ferrer,
núm. 21 NÚM. REGISTRE: E2008013221
60.
Escrit d’al.legacions presentat per Teresa Blanch, en data
de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del Carme , núm. 22
NÚM. REGISTRE: E2008013222
61.
Escrit d’al.legacions presentat per Margarita Comas
Baltrons, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del
Carme , núm. 41 NÚM. REGISTRE: E2008013223
62.
Escrit d’al.legacions presentat per Domingo Alba Parra,
en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del Carme ,
núm. 19 NÚM. REGISTRE: E2008013224
63.
Escrit d’al.legacions presentat per José Maria Riera
Carbonell, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del
Carme , núm. 16 NÚM. REGISTRE: E2008013225
Escrit d’al.legacions presentat per L’Espiga d’Or SL, en
64.
data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer Riera , núm. 62
NÚM. REGISTRE: E2008013226
65.
Escrit d’al.legacions presentat per Maria Rosa Illas
Rossell, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del
Carme , núm. 26 NÚM. REGISTRE: E2008013227
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66.
Escrit d’al.legacions presentat per Jaume Rocosa i Ribas,
en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del Carme ,
núm. 26, en representació de l’entitat mercantil Rocosa
Estefanell SL, amb domicili social al carrer Mare Nostrum, núm.
59, Urbanització Roca Grossa. NÚM. REGISTRE: E2008013228
67.
Escrit d’al.legacions presentat per Tèxtil Serma SL, en
data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer del Carme , núm.
25. Representat per Narciso Serrano
NÚM. REGISTRE:
E2008013229
68.
Escrit d’al.legacions presentat per Jaime Guilera
Raventos, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer
Riera, núm. 48. NÚM. REGISTRE: E2008013239
69.
Escrit d’al.legacions presentat per Joaquim Teixidor
Planells, en data de 01/08/2008, amb domicili al Carrer Sra.
De Rosell, núm. 25, amb nom i representació del Grup
Independent Lloret (GRILL). NÚM. REGISTRE: E2008013367.
Atès que els serveis jurídics municipals han emès, en data 6
d’octubre de 2008, informe de legalitat sobre les al.legacions
presentades, en el qual es conclou que la nova redacció donada a
l’article 52 OPVP s’ajusta a dret, sens perjudici que, per raons de
conveniència o oportunitat, es puguin introduir modificacions en el
text aprovat inicialment.
Atès que, en relació a la prohibició de la instal.lació o col.locació de
mostres comercials en “retranqueigs privats” prevista a l’article 52.4,
l’informe dels serveis jurídics municipals posa de manifest que
d’acord amb el POUM de Lloret de Mar actualment vigent l’únic ús
permès en els esmentats “retranqueigs” és el de verd privat, sens
perjudici que mitjançant la modificació puntual del POUM és puguin
permetre altres usos, i que mitjançant el propi POUM o ordenança
específica es puguin regular de forma més detallada aquests altres
hipotètics usos.
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local; 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
serveis dels ens locals de Catalunya.
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. Desestimar les al.legacions plantejades en els 69 escrits als
que s’ha fet referència en la part expositiva d’aquest acord, en base
als arguments que s’esgrimeixen en l’informe dels serveis jurídics
municipals.
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SEGON. En base a les consideracions jurídiques expressades en
l’informe dels serveis jurídics municipals i en la part expositiva
d’aquest acord en relació a la instal.lació o col.locació de mostres
comercials en els espais coneguts amb el nom de “retranqueigs
privats”, introduir les modificacions necessàries en l’apartat 4t de
l’article 52 a fi i efecte de fer-hi constar les esmentades
consideracions, de tal forma que la redacció definitiva d’aquest
apartat 4t quedarà de la següent manera:
“4.- Pel que fa als establiments comercials que enlloc de
confrontar amb la via pública ho fan amb els espais coneguts
com a “retranqueigs privats” (espais de titularitat privada que
es troben a la banda exterior de la línia que suposa la porta
d’entrada a l’establiment), també s’estableix, a partir del dia 1
de gener de 2009, la prohibició d’instal·lar o col·locar mostres
comercials “penjants”.
En relació als citats “retranqueigs privats”,
mitjançant
ordenança específica en matèria de llicència
ambiental
d’activitats es podran regular els usos que el planejament
urbanístic pugui permetre”.
TERCER. Aprovar definitivament la modificació de l’article 52 de
l’OPVP, la redacció del qual serà la que es va acordar en l’aprovació
inicial realitzada pel Ple municipal en sessió de 9 de juny de 2008,
amb el canvi introduït en l’apartat 4t, el qual quedarà redactat de la
forma en que s’ha indicat en el punt anterior.
QUART.- Publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de Girona
i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, i posteriorment, publicar en
el DOGC un anunci en el que figuri la data de publicació en el BOP. La
present modificació entrarà en vigor als 15 dies hàbils després de
l’esmentada publicació en el BOP de Girona.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits
d’al.legacions, adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics
Municipals
En el torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Teixidor explicant la
seva abstenció, donat que per un costat no s’han acceptat les seves
al.legacions, però per altra entén que, amb l’ordenança, hi ha una
oportunitat de fer-ho, al menys en part.
Contesta el Sr. Llasera que algunes de les coses que demanava el Sr.
Teixidor ja es fan, i d’altres (com el tema de la documentació), al prohibirse les mostres penjants, ja no cal la seva regulació. Aquestes són les raons
de no acceptar-li les al.legacions.
7. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/08 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
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Pren la paraula el Sr. Valls dient que es tracta de la tercera modificació
d’aquest any, que encara n’hi haurà una més, donant seguidament lectura a
la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que, com cada any, hi ha modificacions per
partides en números vermells que s’han de cobrir i fins i tot aquest 1,53%
de desviació en el capítol 2 de despeses corrents pot semblar insignificant i
acceptable per un pressupost com el de l’ajuntament. Hi ha partides que
s’han doblat de la partida de manteniment pressupostades:
•
•
•
•

Jardins de Santa Clotilde que ha passat de 35.000 € a 67.000 €
Museu del mar de 10.200 € a 35.200 €
Comerç activitats diverses 48.000 € a 83.000 €
Festes populars de 350.000 € a 400.000 €.

Aquest sobre cost o mala gestió la paguem amb el sobrant de la policia
local 370.000 euros que fins ara no s‘han utilitzat en les places noves,
argument
que el senyor alcalde va utilitzar per augmentar-nos a tots l’Ibi
d’aquest any al 5%. Recordo que un cop fet els dos torns de paraula
l’Alcade va defensar la pujada de l’ibi per la incorporació dels deu agents
locals i que era imprescindible aquesta pujada i retraient a l’oposició que
què faríem nosaltres, però avui veiem com aquesta pujada és podia haver
fet en dos anys i repercutir al ciutadà aquell servei que realment es fa.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que la partida més elevada és la
indemnització, degut a una sentència de Carrilets Turístics per un import de
229.569,94 €. Recorda que s’han presentat al.legacions a l’aprovació inicial
del plec de condicions, i encara aquest tema no s’ha resolt, i això ens fa
perdre bastants diners.
També veu que s’han rebaixat 150.000 € d’inversió i pregunta si és perquè
no es farà o perquè s’ha modificat el projecte. A ells se li escapen algunes
coses, i és, per posar un exemple, que comerç s’amplia en 35.000 € quan
n’hi havia 15.000, i així algunes altres. Entén que les modificacions s’han de
fer, però demana que li expliquin aquests temes.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia referint-se també a algunes partides que
ja són reiteratives, com la de conservació del Museu del Mar i altres. No
entén com hi ha partides que poden apujar-se un 50% o més, i això
malgrat que li diuen que el pressupost es fa en base zero. El mateix podria
dir d’altres partides, com cultura, festes populars o clavagueram, i aquesta
encara l’entén menys perquè hi ha un contracte.
També li sobta que pugi el tema del cànon de platges, quan és un tema
definit cada any. En conclusió, creu que s’haurien d’explicar aquests canvis i
treballar en la millor definició de les partides.
Destaca, així mateix, que no hi ha cap euro per programes socials. Totes
aquestes modificacions provoquen desequilibris.
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Finalitza dient que haurem de treballar en la contenció de despeses si volem
fer front a la crisi.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Ontañón dient que ells sempre han
votat a favor de les modificacions de crèdit. Pel que fa a la partida de
platges (suplement del cànon) això es deu a què aquest corresponia al Pla
d’Usos i que amb posterioritat es van autoritzar els bars de les platges de
20 a 120 m2; per tant, el cànon va augmentar. Votaran a favor de la
modificació, no sols perquè ho han fet sempre sinó perquè és moderada.
Tot seguit, intervé el Sr. Amaya dient que fer una modificació de crèdit és
una de les eines que té l’administració local per poder realitzar alguna
despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent, i no existeixi crèdit
per a aquelles partides segons ens indica el Real Decret Legislatiu 2/2004
del 5 de març de la Llei d’hisendes locals.
Dins de les partides que han presentat dèficit, trobem una sèrie de partides
que no es modifiquen per primer cop, ja varen ser objecte de la modificació
de crèdit 2/08 per exemple:
• Parcs i Jardins : La conservació, manteniment, reparació ha pujat un
49,56% d’allò que es va pressupostar.
• Museu del Mar: L’augment per segon cop de partida, que amb
aquesta modificació varia en un 441,18%, i que té una variació
confrontant dades amb el pressupost executat del 2007 del 360%,
ens causen dubtes.
Aquests dubtes són l’entendre la poca viabilitat econòmica del mateix
Museu del Mar, una estructura que vostès mateixos defineixen com un
atractiu turístic cultural, del qual no estem en contra, i també diuen que és
una font de finançament, i això ja ens ho haurien d’explicar millor, perquè
tenim dubtes de la rendibilitat.
Aprofitem aquest torn de paraula per demanar a l' equip de govern les
dades tant d 'ingressos i despeses generats per el museu del mar, per
conèixer el benefici o pèrdua generada als ciutadans de Lloret de Mar, és a
dir veure si els ingressos i despeses estan igualats, o són similars.
Sobre la partida dels Serveis d’Urbanisme, que augmenta un 117 %,
preguntar que aquestes accions de millora s’estan fent a un local de lloguer,
manteniment, conservació i reparació, una inversió que no quedarà per
Lloret de Mar. No seria més rentable ubicar les oficines a un edifici de
propietat municipal? Per exemple a Can Saragossa? No tenien vostès
projectat, a més, de fer un edifici municipal a aquella zona? Per què no
varen presentar aquest projecte d’obra al Pla d’Obres i Serveis d’enguany?
No arribem a entendre tampoc la pujada d’un 211,53% de la llum, gas i
aigua de la biblioteca municipal, posant en referència la deixadesa del
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propietari del local, local que també tenim llogat, i mentre les obres de la
Plaça de Pere Torrent, del Socio Cultural no estiguin acabades, aquest
lloguer el tindrem que continuar pagant de la butxaca dels ciutadans. A
l’exercici del 2007 es va pagar 2.275 €, i ara acabarem pagant 16.200 €, un
612,08% més que l’any passat, una mica esbojarrat el percentatge.
Entenem que les factures presentades son també de l’exercici 2007.
Com a punt final, demanaríem que als següents propers expedients de
Modificació de Crèdit que es portin al Ple, dins de l’expedient que ens
ofereixen com a informació, hi hagi també les memòries amb el contingut
de les factures, i així poder estar informats amb la documentació que li toca
a l’expedient, tal i com es fa amb els pressupostos, ja que com diu el Real
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova la Llei d’Hisendes Locals,
al Títol VI del pressupost i despesa pública, al Capítol I dels Pressupostos,
Secció 2ona dels crèdits i les seves modificacions a l’article 177.2 “
L’expedient, que haurà de ser previament informat per l’Intervenció, es
sotmetrà al Ple de la Corporació en subjecció als mateixos tràmits i requisits
que els pressupostos.”
Contesta el Sr. Valls que respecte al tema de la indemnització per Sentència
del trenet, vol recordar que és una concessió del temps del tripartit
municipal, i que nosaltres varem heretar.
El tema ja estava en via judicial i nosaltres varem seguir defensant la
posició de l’Ajuntament, i ho vam fer fins que vam perdre. La sentència ens
obliga a indemnitzar i, per tant, així ens hem vist obligats a fer-ho en via
d’execució de sentència. Com comprendran, el nostre gust no hagués estat
aquest, hauriem preferit estalviar, i més si tenim en compte els insults i
difamacions que hem sofert en relació a aquest tema. Però hem de complir
la llei i el que hem fet és donar compliment al que la sentència ens obliga.
Pel que fa al tema de l’adequació del parc urbà Turó d’en Buc, aquesta
actuació es basa en l’informe de l’Enginyer Municipal Sr. Buixeda (dóna
lectura en part). En tot cas, el compromís és de finalitzar-ho.
Respecte a les places de la policia municipal, nosaltres hem complert. El
març es varen convocar 17 vacants, però en el procés de selecció solament
varen aprovar 10 i gairebé al mateix temps varen renunciar 2. En aquest
moment s’estan fent les proves per cobrir 9 places mitjançant interinatge.
El que s’utilitza és el sobrant d’aquesta partida, que malgrat els nostres
esforços no s’han pogut cobrir del tot encara.
En conclusió, l’únic nou és la sentència; la resta no deixa de ser un canvi de
“cromos” que representa el 0’81% de la despesa corrent, si bé tot és
millorable creu que és més que correcte.
Malgrat algú no s’ho cregui, els pressupostos es fan en base zero, i no
deixen de ser previsions. Si no s’han tocat les partides de temes socials,
serà perquè varen estar acertades.
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Com tots saben, estem desenvolupant el MOLL i és per això que invertim en
el Museu del Mar o en Can Saragossa. En aquest hem tingut alguns
problemes.
Pel que fa al nou edifici administratiu, tenim ja un estudi sobre el
dimensionament que el nostre ajuntament haurà de tenir en el seu dia.
Continua parlant d’algunes de les factures que formen part dels 25.000 €
d’increment del Museu del Mar, totes elles variades i d’import no massa alt.
Hem de dir que l’any passat va haver 14.000 visites a aquest museu i
aquest any, fins a setembre, en portem 10.000. Es rentable,
econòmicament, la cultura?. Ja sabem que això és difícil i que hauriem de
contestar que no ho és.
També fa lectura d’algunes partides dels jardins de Santa Clotilde, moltes
d’elles referents a substitució d’elements de reg. Ja sabem que aquestes
coses costen molts diners, però nosaltres creiem que valen la pena.
Els 8.000 € del servei d’urbanisme es deuen a la compra d’unes cortines per
evitar que entri el sol directament; confiem que quan tinguem el nou edifici,
no tinguem aquestes despeses.
Tambe han augmentat les despeses en comerç, però hem de recordar que
en el 2003 no havia regidoria de comerç i que, per tant, no havia partida
pressupostària.
Els 100.000 € del nou CEIP responen a què si bé l’obligació d’escolaritzar
pertany a la Generalitat, nosaltres hem hagut d’adequar la nova ubicació del
nou CEIP i, per tant, entenem que, com és prioritari l’escolarització dels
nostres nens, havíem de fer-ho.
No ens fa feliços aquesta modificació, però realment és mínima.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és lògic que hagi despeses de la
climatització o de l’audiovisual del Museu del Mar, però sobta que no estés
previst, sobretot tratant-se d’un espai nou.
A Santa Clotilde ja fa 4 anys que estem canviant el reg, i pensa que ja
hauria d’estar previst. Es evident que en el comerç es fan coses, però no
s’han fet activitats que no estessin ja incloses. Suposa que s’han millorat les
que s’han fet.
La seva proposta de partir la puja de l’IBI en 2 anys, era perquè ja sabia
que en temes de personal contractar-lo porta un temps, i és per això que ell
va fer la seva proposta.
Es cert que la modificació és petita però també que es pot millorar la gestió.
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Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que és cert que la modificació està
dintre de la normalitat i que les extenses modificacions han aclarit els
temes.
Torna a intervenir el Sr. Amaya dient que s’ha d’intentar preveure els costos
i això és del que estem parlant nosaltres. Físicament si que es pot
quantificar.
Respecte als museus, demanen que es desglossin els ingressos.
Pel que fa als 100.000 € del CEIP, aquests inclouen l’enderrocament?.
L’edifici administratiu estava previst en el PUOSC 2008-2012.
Demana que, a l’igual que en el pressupost, a l’expedient de modificació de
crèdit hi siguin les memòries corresponents.
Contesta novament el Sr. Valls dient que controlar la despesa serà una
causa comuna, però que el pressupost s’ha de quadrar.
L’edifici administratiu estava previst a l’any 2007. Quant al tema de
personal, la llei obliga a dotar pressupostàriament totes les places que
estiguin creades, independentment de si després es cobreixen o no tot
l’any.
Al CEIP s’han pagat els mòduls, cosa que es va fer també en el seu dia amb
els mòduls que es varen col.locar al Pere Torrent, malgrat que és obligació
d’Ensenyament. Però l’important era que els nens i nenes poguessin
començar l’any escolar.
Si és deficitari el Museu del Mar, el tanquem?. Vostès ho farien?. Nosaltres
no.
I una matització: el Museu del Mar és un equipament nou, però sobre un
edifici vell (s’ha fet rehabilitació).
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM, ERC, GRILL i ICV-EUIA, el
Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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:
Atès la proposta d’expedient de modificació de crèdits 03/2008.
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
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A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries

codi
5130

47000

I) Crèdits extraordinaris (despesa
corrent)
detall

Increment

Indemnització sentència Carrilets

229.569,94

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

229.569,94

II) Tranferències positives (despesa corrent)
codi

detall

5150 15101 Platges.- Gratificacions laborals
Parcs
i
Jardins.Conservació
i
4331 21000 manteniment
Servei
clavegueram.Cons.
i
4470 21000 manteniment
4320 21200 Serveis urbanisme.- Cons.mant. i rep. of.
4430 21200 Cementiri.- Cons. mant. i reparació
4512 21200 Museu del mar.- Cons., mant. i reparació
Camps de futbol.- Const. mant. i
4521 21200 reparació
4523 21200 Poliesportiu vell.- Cons. mant. i reparació
Pistes d’atletisme.- Cons., mant i
4525 21200 reparació
Instal·lacions
Hto-art.Cons.
i
4530 21200 manteniment
4630 21200 Centres cívics.- Cons. mant. i reparació
Serveis Generals.- Con. mant. i rep.
1210 21300 maquinària
Escola Pere Torrent.- Subm.llum, gas i
4222 22100 aigua
Escola Pompeu Fabra.- Subm. llum gas i
4223 22100 aigua
Escola Àngels Alemany.- Subm. llum gas
4224 22100 i aigua
Servei clavegueram.- Subm. llum gas i
4470 22100 aigua
4513 22100 Biblioteca mpal.- Subm. llum gas i aigua
Camps de futbol.- Subm. Llum, gas i
4521 22100 aigua
5150 22600 Platges.- Cànon MOPU concessió
4510 22604 Cultura.- despeses activitats
6220 22606 Comerç.- activitats diverses
4510 22607 Festes populars.- despeses diverses
4470 22700 Servei clavegueram.- contracte serveis
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Increment
11.000,00
32.000,00
13.000,00
8.000,00
5.000,00
25.000,00
6.000,00
24.000,00
15.000,00
9.000,00
5.000,00
10.000,00
7.000,00
6.000,00
4.000,00
20.000,00
11.000,00
4.000,00
15.000,00
26.000,00
35.000,00
50.000,00
24.000,00

1220 45000 Jutjat de Pau.- transferències corrents

5.000,00

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

370.000,00

III) Suplement de crèdit (inversió)
codi
4225

62300

4320

64001

detall
Nou CEIP fenals.- Equipaments
Serveis
Urbanisme.Encàrrecs
projec.tècnics

Increment

i

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

100.000,00
50.000,00
150.000,00

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a
l’expedient de referència se instrumentarà d’acord amb
el que disposa article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de
març.
I) Transferències negatives (despesa corrent)
codi
2220

12000

2220

12100

detall

Minorament

Policia Local.- Retribucions Bàsiques
Policia Local.- Retribucions
Complementàries

150.000,00
220.000,00

Total transferències negatives........

370.000,00

II) Baixes de Crèdits (inversions)
codi

4330

61102

detall

Minorament

Parcs i jardins.- Adeq.parc urbà Turó
de'n Buc

150.000,00

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

150.000,00

III) Romanent de tresoreria per a despeses generals
El romanent de tresoreria (per a despeses generals)
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici de
2007 ha estat de 1.199.618,76 euros.
del qual
s’utilitza en l’expedient núm. 03/08 de modificació de
crèdit l'import de:
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229.569,94

En l’expedient de modificació de crèdit 2/08 es va
utilitzar romanent de tresoreria (per a despeses
generals) per un import de 350.500,00 € que acumulat
amb el romanent utilitzat en la present modificació de
crèdit resulta un total de.
Total expedient de modificació de crèdit

580.069,94
749.569,94

8.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2009.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls tot dient
que l’actual proposta d’Ordenances Fiscals té com a punts més importants
els següents: l’IBI passa de 0’775 a 0’795, que representa un 2’58% al que
s’ha d’afegir els 2% de l’Estat. Rústica queda igual.
L’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) puja 0’1 el coeficient, el que
suposa un augment del 5’77%. Els vehicles tenen una puja de 4’54%; hem
de tenir en compte que els ciclomotors no es modifiquen perquè estan al
màxim, i s’afegeixen diferents tipus nous de vehicles. La plus vàlua queda
congelada.
Pel que fa a la prestació de serveis administratius, aquests pugen entre un
4 i un 6%. La d’escombraries hem de diferenciar entre recollida i transport
(4’02%); reciclatge 7’96%; i tractament 4’51%; essent la mitjana de totes
elles de 4’74%. Un habitatge normal pujaria 4’62% i la quantitat per al
tractament de residus de l’abocador per administracions públiques i
companyies de serveis públics es fixa en 54 €/tona.
Els serveis al cementiri municipal pugen un 5’6% i el clavegueram
augmenta un 1’75 € que representa un 10’4%. L’aigua en el mínim suposa
un augment del 4’44% i un 6’10 en l’escreix, mentre que la variació en els
comptadors està entre un 3 i un 6%. La llar d’infants passa de 103 a 108 €,
amb un augment de 4’85%, si bé de setembre a maig, i el menjar puja 0’10
€ al dia.
Finalitza donant lectura a la vigència i a la preceptiva informació pública.
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que esperàvem una moderació no
només en el IBI (normal desprès del 5% de l’any anterior) sinó en les
diferents taxes i preus públics sobretot en aquells universals, per sota del
IPC 4,5% (aigua, residus o llar de infants).
-

IBI. 2.58% de 10 a 20 euros.
Vehicles 5% en el cas de 12 fins a 15,99 cv (6.6 euros)
Llicencia obertures 6.38%
Llicencia obres menors 7.14%
Residus recollida transport 3.9% reciclatge 7.4% i tractament 5%
Cementiri 5.6%
Clavegueram 10.4%( 1.75€) i residus (6.3 euros)
Llar infants 4.85% mes( 5 euros x mes)
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-

Llicencia d’obres ( 5,35% plurifamiliars, garatges comunitaris 4.76%)
aigua mínim 4.4% excés 6% ( 1euro bimensual)
Total una família pagaria de més (aigua, residus, ibi, vehicle) 35.65
euros.

L’equip de govern de torn és qui proposa l’augment segons el pressupost
que preveuen fer per l’any que ve, pressupost que esperant sigui de
contenció i fins i tot de austeritat en partides diguem-li no prioritàries a les
necessitats actuals dels lloretencs.
Intervé el Sr. Teixidor dient que sempre és dolorós apujar les taxes i els
impostos, però també és necessari. Ell ha fet una lectura més general de la
permenoritzada que ha fet el Sr. Valls, però en definitiva la puja representa
un 4’47%. No hem d’oblidar que aquesta és una de les principals bases per
poder fer el pressupost de 2009, i és per això que, donat que la considera
moderada i que és un tema important, el seu vot serà a favor.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que l’any passat, els
tributs municipals que paguem a l’ajuntament les ciutadanes i els ciutadans
de Lloret, recordaran que es van apujar d’una manera considerable.
Aquest any no entren a valorar si l’augment és proporcional a l’IPC, és
raonable o no ho és. Però sí que volem manifestar que la crisi econòmica
comença a afectar molt negativament a la immensa majoria de la població, i
que tots hem de col.laborar per minimitzar-ne els efectes, sobretot
l’ajuntament, com administració més propera al ciutadà. Per això nosaltres
proposem aquest any no apujar els impostos municipals i taxes, tret
d’aquells impostos en què l’ajuntament està obligat a apujar per contracte.
Intervé a continuació el Sr. Ontañón, dient que lògicament a ningú li
agrada apujar les taxes i els impostos, però és obligat si es volen seguir
donant els serveis.
Pensa que la proposta és moderada, que ells sempre han votat a favor i,
per suposat, que avui també ho faran.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Amaya dient que partim de la base de que
l’Índex de Preus al Consum, tant l’estatal com el de Catalunya és del 4,5%,
valor interanual del mes de setembre.
Des d’aquest ajuntament es proposa una pujada mitjana de taxes i
impostos del 4,47%, mitjana ponderada que a cadascú dels casos i
ordenances diferents varia.
Per exemple, ens parlen d’una pujada de l’Impost de Bens Immobles d’un
2,58%, que sumat al 2% de l’estat, ens representa una pujada del 4,58%,
un impost que ve pujant-se anualment des de que vostès estan al govern,
ja amb la puja exagerada del 7,45% a l’any passat, i que ens col.loca a una
puja del 12% total en dos anys. Es a dir, el propietari d’un pis, que a l’any
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2007 va pagar pel seu rebut la quantitat de 280,00€, l’any que, al 2009 ve
pagarà prop de 35€ més, una pujada considerable en dos anys.
Pel que fa a l’IAE, és aquell impost que ha de pagar tota aquella empresa
que sigui societat o societat civil que facturen més d’un milió d’euros, veiem
correcte la pujada del 5 %, però aquí els hi demanaríem que ens
expliquessin com està la verificació de compliments de requisits, es a dir, hi
ha empreses que per exemple tenen més d’un epígraf, com per exemple
podria ser una instal.ladora d’aire condicionat, calefacció, que donada les
característiques haurien de tenir més d’un epígraf i potser sols estan donats
d’alta d’un. Coneixem realment si tenen donats d’alta tots els epígrafs? Es
fa rutinàriament una inspecció de l’IAE?.
En referència a les escombraries, veiem un increment notable del rebut per
sobre del 4,5% de l’IPC, a nosaltres ens surt un 5,1% a pagar en referència
al 2008. Valdria la pena estudiar una proposta que pugui premiar a qui
efectuï el reciclatge i “castigar” entre cometes a aquells que no facin
reciclatge de residus, per exemple hi ha ajuntaments que fan una mena de
carnets als usuaris de la deixalleria, que per quantitats depositades, o bé
per freqüencia, els hi fan un 10% de descompte al rebut de les
escombreries en matèria de reciclatge. Hem de premiar als que ho fan bé.
I no aturar les campanyes d’informació, ja que a hores d’ara, alguns
lloretencs que utilitzen la deixalleria encara no saben on depositar, per
exemple un CD-ROM usat, o bé, les diferències entre una ampolla de vidre o
un got de cristall, o que fer amb els sprais.
Avui el Grup del Partit dels Socialistes-Progrés Municipal presentem una
esmena amb forma de proposta. La modificació de l’ordenança 23 que
presentem va amb el sentit de prevenció d’uns resultats d’aquelles
sentències que siguin a la fi, favorables als ajuntaments, una proposta de
cobrament d’unes taxes d’utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic total.
Donat que a les Ordenances Fiscals vigents de l’Ajuntament de Lloret de
Mar, concretament a l’Ordenança núm. 23 reguladora de diverses taxes per
la utilització privativa o l’aprofitament del domini públic local, no es té en
compte una taxa per utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl
i subsòl del domini públic municipal a favor de les empreses explotadores de
serveis de subministrament en el cas d’empreses de serveis sobre telefonia
mòbil.
Donat que a l’any 2007, a Lloret de Mar hi ha registrats un total de 32.728
d’abonats, incloent-hi totes les seves modalitats, tant de postpagament com
de prepagament, amb 43 antenes.
Donat que aquesta proposta d’acord de modificació de l’ordenança pot
comportar uns ingréssos com a tarifa bàsica d’uns 200.000,00 eur/any.
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Per tot això, el Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar posa a
consideració del Ple de la Corporació amb data 27 d’octubre de 2008
l’emissió de dictamen favorable a la següent esmena:
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA DE LLORET DE MAR PER LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 23 QUE REGULA LA TAXA PER
L’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI
PÚBLIC LOCAL
La modificació d’inclussió a l’ORDENANÇA FISCAL NUM.23, a l’apartat
B) de les TARIFES ESPECIALS, amb el següent redactat, i aprovació
provisional, per a la conseqüent aprovació definitiva:
“TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
DEL VOL, SÒL I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR
DE
LES
EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENT.
Article 1. Fonament i naturalesa
D'acord amb el que disposa l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i, de conformitat amb els articles 20 a
27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 del 5 de març, s'estableix la taxa
per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol,
el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores, transportadores, distribuïdores i/o comercialitzadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la
generalitat o una part important del veïnat.
Sense perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o
execució que conformen aquesta Ordenança, la determinació del fet
imposable, del subjecte passiu, de la base imposable, de l’establiment,
supressió i pròrroga de les exempcions i/o bonificacions, del tipus de
gravàmen, de la meritació i de tots els demés elements determinants de la
quantia del deute tributari, es determinen per la normativa legal i
reglamentària indicada i, en general, per la que hi sigui aplicable.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenança el
gaudiment de la utilització privativa genèrica o de l’aprofitament especial
constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores o prestadores de serveis de subministraments i
telecomunicacions (tant si es presten total o parcialment per una xarxa fixa)
que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o una part important
del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació dels serveis de subministrament calgui utilitzar una xarxa que
efectivament ocupa, de manera exclusiva o parcialment, el vol, el sòl i el
subsòl de les vies publiques municipals.
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3. La taxa regulada en aquesta Ordenança és compatible amb les quanties
i/o tarifes, que amb caràcter puntual o periòdic puguin acreditar-se com a
conseqüència de la cessió d’ús d’infrastructures específicament destinades o
habilitades per l’Ajuntament per allotjar xarxes de serveis. També serà
compatible amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb les
taxes que tingui establertes o pugui establir l’Ajuntament per a la prestació
de serveis o realització d’activitats de competència local de les quals les
empreses hagin d’ésser subjectes passius, i en concret, les taxes per
llicencies urbanístiques.
Article 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, les
empreses explotadores que aprofitin el domini públic local per a la prestació
de serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat, telecomunicacions
(per telefonia fixa o telefonia mòbil) i altres d'anàlogues, així com les
empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes
de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre tècnica que disposin o
utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini públic local o que
hi estiguin instal·lades, tant si son titulars de les corresponents xarxes per
les que realitzen els subministrament, com si, només son titulars de drets
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.
2. També seran subjectes passius les empreses, entitats o administracions
que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat
d’acord amb allò que preveu l’article 6 i concordants de la Llei 32/2003 de 3
de novembre, general de telecomunicacions.
3. Es consideraran empreses explotadores les empreses transportadores,
distribuïdores i comercialitzadores d’aquests serveis.
4. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la
seva naturalesa, depenguin o estiguin en relació amb l’aprofitament del vol,
el sòl o el subsòl de la via pública, encara que el preu es pagui en un altre
municipi.
Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries
del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen en
els articles 41 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats
en general, en els supòsits i amb l’abast que s’assenyalen en els articles 41 i
següents de la Llei general tributària.
Article 5. Quantia.
1. Règim de quantificació de la taxa pels serveis de telefonia mòbil.
Per determinar la quantia de la utilització privativa o de l’aprofitament
especial del serveis de telefonia mòbil, en funció de la xarxa de telefonia fixa
útil per a la telefonia mòbil instal·lada en aquest municipi, el valor de
referència del sòl municipal, la delimitació individualitzada de cada operador
i la seva quota de mercat en el municipi, s’aplicarà la següent fórmula de
càlcul:
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Quota tributària = TB x T x CE
On; TB, és la tarifa bàsica per any; T és el temps de durada de la utilització
privativa o aprofitament especial, expressat en anys o fracció trimestral
d’any (1, 0,25, 0,50 o 0,75, segons es tracti de tot l’any o 1, 2 o 3
trimestres, respectivament) i CE, és el coeficient específic atribuïble a cada
operador
segons la
seva
quota
de mercat en
el municipi.
2. La tarifa bàsica es ..........................€/any
3. El coeficient específic atribuïble a cada operador s’obtindrà a partir de la
quota total de mercat de telefonia mòbil que li correspongui en el municipi,
incloent-hi totes les seves modalitats, tant de postpagament com de
prepagament. Si en el decurs de procediment de liquidació corresponent a
cada exercici no se n’acrediten d’altres, es podran aplicar els que resultin per
cada operador de l’últim informe anual publicat per la Comissió del Mercat
de Telecomunicacions desagregats pel municipi si hi consten, o els agregats
per la Comunitat Autònoma a la que aquest pertany o pel conjunt nacional
total, en el seu defecte.
2. Règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la
facturació.
1.- Els serveis de telefonia mòbil resten expressament exclosos d’aquest
règim de quantificació de la taxa.
2.- Per la resta dels subjectes passius determinats a l’article 3 d’aquesta
ordenança, sense excepció, la quantia d’aquesta taxa (tant si el subjecte
passiu és propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de la vies
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament
especial del domini públic local com si únicament ho és de drets d’ús, accés
o interconnexió a les mateixes) és l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal.
3.- Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d'ingressos
bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal
per les empreses explotadores de serveis de subministrament, els ingressos
bruts imputables a cada entitat, obtinguts en el període esmentat per
aquestes empreses com a contraprestació pels serveis de subministraments
realitzats als usuaris, en el terme municipal, incloent-hi, entre d’altres, els
procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació, connexió,
desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat
de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels serveis
esmentats i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la
facturació realitzada pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les
empreses subministradores, així com els subministraments prestats de
manera gratuïta a un tercer, els consums propis i els no retribuïts en diners,
que hauran de facturar-se al preu mitjà dels anàlegs de la seva classe.
4.- No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
Els
impostos
indirectes
que
gravin
els
serveis
prestats.
Les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixin un ingrés propi de la entitat a la que s’aplica aquest règim
especial de quantificació.
La quantia d'aquesta taxa que correspongui a Telefónica de España, SA es
considera englobada en la compensació en metàl·lic de periodicitat anual a
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què es refereix l'apartat 1 de l'article 4. de la Llei 15/1987, de 30 de juliol,
segons la redacció establerta per la disposició addicional vuitena de la Llei
39/1988, de 28 de desembre.
La compensació a la qual es refereix l’apartat anterior no serà en cap cas
d’aplicació a les quotes meritades per les empreses participades per
Telefónica de España, SA, encara que ho siguin íntegrament, que prestin
serveis de telecomunicacions i que estiguin obligades al pagament d'acord
amb allò que estableix l'article 3.1 de la present Ordenança.
El pagament de la taxa, conforme als criteris de quantificació a què es
refereix aquest article és compatible amb l'exigibilitat de taxes per la
prestació de serveis.
Article 6. Meritació.
1.- L'obligació de pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança neix
en el casos següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments,
en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan es tracta de concessions o autoritzacions d'aprofitaments que ja
han estat autoritzats i prorrogats, el primer dia de cadascun dels
períodes naturals que s'assenyalen en l'article següent.
c) En aquells supòsits en què l'aprofitament especial a què fa referència
l'article 1r d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització, des
del moment en què s'ha iniciat l'aprofitament esmentat. A aquests
efectes, s’entén que ha començat l’aprofitament en el moment en què
s’inicia la prestació del servei als ciutadans que ho demanen.
2.- Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies
públiques es perllonguen a diversos exercicis, l’acreditament de la taxa
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural.
Article 7. Gestió de la taxa
1 Règim especial de quantificació pels serveis de telefonia mòbil.
Per tal de calcular el coeficient específic atribuïble a cada operador, els
subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança hauran de
presentar abans del 30 de gener de cada any, declaració acreditativa del
número d’usuaris pels que el subjecte passiu operi en el terme municipal,
que inclourà tant els serveis de postpagament com els serveis de
prepagament.
La manca de declaració dels interessats dintre del termini indicat, faculta a
l’Ajuntament per procedir a la quantificació de la taxa, en funció de les
respectives quotes de mercat de cada operador en el municipi.
L'Ajuntament girarà les liquidacions oportunes, que seran ingressades tal i
com es detalla en els apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança s'ha de fer
d'acord amb les liquidacions trimestrals a compte de la liquidació
definitiva. Les liquidacions esmentades seran practicades i notificades als
subjectes passius pel mateix Ajuntament.
b) L'import de cada liquidació trimestral equivalent al 25% de l’import total
resultant de la liquidació a què es refereix l’apartat 5.1 d’aquesta
ordenança, referida a l'any immediatament anterior.
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c) L’Ajuntament practicarà les liquidacions trimestrals i les notificarà als
subjectes passius per tal que facin efectius els seus deutes tributàries, en
període voluntari de pagament, dintre dels següents terminis de
venciment:
. 1r venciment 31 març
. 2n venciment 30 de juny
. 3r venciment 30 de setembre
. 4t venciment 31 de desembre
La liquidació definitiva s'ha d’ingressar dintre del primer trimestre següent a
l'any a la què es refereix. L'import total es determina per la quantia total
resultant de la liquidació a què es refereix l’apartat 5.1 d’aquesta ordenança,
referida a l'any immediatament anterior al de la liquidació. La quantitat que
s'ha d’ingressar és la diferència entre aquell import i els ingressos a compte
efectuats amb relació al mateix exercici. En el cas que hi hagi saldo negatiu,
l’excés satisfet a l'Ajuntament s'ha de compensar en el primer pagament a
compte o en els successius.
2. Règim especial de quantificació per ingressos bruts derivats de la
facturació.
Els subjectes passius d’aquesta taxa pel regim especial de quantificació per
ingressos bruts procedents de la facturació, hauran de presentar a
l'Ajuntament abans del 31 de març de cada any la declaració corresponent a
l'import dels ingressos bruts facturats de l'exercici immediatament anterior,
desagregada per conceptes, d’acord amb la normativa reguladora de cada
sector, per tal que l'Ajuntament pugui girar les liquidacions a què es
refereixen els apartats següents:
a) El pagament de les taxes a què es refereix aquesta ordenança s'ha de fer
d'acord amb les autoliquidacions trimestrals a compte de la liquidació
definitiva.
b) L'import de cada autoliquidació trimestral equival a la quantitat resultant
d'aplicar el percentatge expressat a l'article 5.2I.2 d'aquesta ordenança al
25% dels ingressos bruts procedents de la facturació duta a terme dins el
terme municipal l'any anterior o de l’any corrent si el subjecte passiu
disposes d’aquestes dades.
c) La liquidació definitiva s'ha d’ingressar dintre del primer trimestre següent
a l'any a la què es refereix. L'import es determina mitjançant l'aplicació del
percentatge expressat en l'article 5.2I.2 d'aquesta ordenança a la quantitat
dels ingressos bruts procedents de la facturació acreditats per cada empresa
amb relació a l'any esmentat. La quantitat que s'ha d’ingressar és la
diferència entre aquell import i els ingressos a compte efectuats amb relació
al mateix exercici. En el cas que hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a
l'Ajuntament s'ha de compensar en el primer pagament a compte o en els
successius.
3. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat qualsevol altra documentació
que, a judici dels serveis municipals, pugui considerar-se vàlida per a la
quantificació d’aquesta taxa.
4. Els serveis municipals procediran a la comprovació per qualsevol dels
mitjans previstos a la Llei general tributària i la modificació, si s’escau de la
base imposable utilitzada per l’interessat o en la liquidació provisional,
practicant al corresponent liquidació definitiva que exigirà al subjecte passiu,
o li reintegrarà si és el cas, la quantitat que correspongui.
5. Les empreses a que fa referència aquest apartat, s’hauran d’ajustar
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estrictament al que disposa la llicència municipal. Quan s’excedeixin, tan pel
que respecta al període de temps, com a la superfície d’ocupació autoritzats,
tributaran, segons el cas, per l’establert a l’ordenança fiscal número 313.02,
reguladora de taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública o
pel que estableix la número 313.00, reguladora de la taxa per obertura de
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda de paviment o voreres en
la via pública.
Article 8. Responsabilitats del subjecte passiu
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari la
persona o l'entitat en qüestió s’obliga a reintegrar, el cost total de les
despeses corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne
prèviament l’import, sense perjudici del pagament de la taxa que
correspongui.
2. Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà l'Ajuntament amb una
quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament
efectivament produït.
3. En cap cas l’Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els
reintegraments a què es refereixen els dos apartats anteriors.
Article 9. Facultats d'inspecció.
La comprovació i la inspecció de tots aquells elements que regula aquesta
Ordenança, per tal de quantificar la taxa i fer-ne el pagament, correspon als
serveis d'inspecció propis d'aquest Ajuntament.
Article 10 . Infraccions i sancions
Llevat del que s'estableix concretament en els articles de la present
ordenança, pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i de les
sancions que els corresponguin en cada cas, s'atindrà al que disposa
l'Ordenança fiscal general.”

Aquesta taxa està en vigència a varis ajuntaments, per exemple a
Badalona, o bé sense anar tan lluny al municipi de Blanes.
Les companyies de telefonia mòbil estan recorrin aquesta ordenança, de fet
si la volen denunciar, són lliures de fer-ho. Ja ha sortit alguna sentència a
favor d’ajuntaments (Ajuntament de Camprodon), fins al punt de poder
crear jurisprudència. Els criteris que ha de seguir, torno a incidir, el incloure
aquesta modificació a l’ordenança, és en previsió de que aquestes taxes es
cobrin en un futur no molt llunyà, i aquells ajuntaments que tinguin
l’ordenança vigent, i hagi reclamat el pagament, seran els primers en
cobrar. Per tant,aquesta esmena només pot ser productiva.
Per tal d’equilibrar, a aquest periode de crisi que estem patint i patirem
durant l’exercici del 2009, proposem que es bonifiqui a aquelles unitats
familiars que tinguin rendes no superiors a 18.000,00 €/any, al 50% a les
taxes i impostos municipals, concretament els de l’IBI, vehicles,
escombraries i al rebut de l’aigua. En aquests períodes de crisi, tot suma.
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Contesta el Sr. Valls que la presió fiscal directa és del 4’47% i això ens
col.loca en la banda baixa del conjunt dels ajuntaments del nostre àmbit.
Es refereix a algunes de les que l’oposició ha citat. Així, en el cas de l’aigua,
el mínim puja solament 0’02 €, del 0’45 al 0’47. La d’escombraries ja ha dit
que ja mitjana era del 4’74%, si bé la recollida selectiva és de quelcom més
que el 7%. La llar d’infants puja 5 € però afecta sols a 3 mensualitats.
Es difícil congelar els impostos, més ben dit, no es pot fer perquè hem de
pagar els serveis i, a més, hem de cobrir allò que les taxes no cobreixen.
Hem de tenir en compte que el Cap. I representa 14 milions d’euros i que el
conveni té una clàusula de garantia. Per tant, tenim una puja assegurada.
Pel que fa al Cap. II, l’import és de gairebé 24 milions d’euros, i hem de
comptar aquí les grans concessions i tota la resta de serveis que es donen
als ciutadans.
Si parlem de l’IBI, hem de tenir en compte que, per exemple a Olot, han fet
la revisió cadastral i que nosaltres no l’hem fet des de l’any 1998. Per tant,
aquest tema és difícil de quantificar.
Ja es fan les inspeccions en l’IAE i es tenen en compte cadascun dels epígraf
de les activitats que es desenvolupen. S’està treballant ja en el tema
mediambiental.
Pel que fa a l’esmena que ha presentat el grup municipal de PSC-PM (ha
quedat clar que no és una moció), ens suggereix idees contradictòries i
molts dubtes, si bé la troben interessat.
Pensem que són capaços d’acceptar a la nostra ordenança un afegitó per
intentar determinar la quantia.
Això és el que serien capaços d’acceptar avui. El tema de la bonificació s’ha
parlat amb Intervenció i ens genera molts dubtes.
Torna a intervenir el Sr. Amaya per aclarir les seves peticions, tot dient que
des de Secretaria ens van dir que no era una moció sinó una esmena, i que
s’hauria de diferenciar el que és el càlcul de l’índex del que volen introduir,
de la demanda de la bonificació del 50% per determinades rendes en un
nombre limitat de taxes i impostos (torna a legir-los). Això és independent
del tema anterior.
Continua en ús de la paraula el Sr. Valls dient ja existeix el coeficient que es
demana i és el de utilització de domini públic, que aquest any puja 0’50 €
m2/dia. A Blanes porten 3 anys amb aquesta ordenança aprovada i encara
no han cobrat res.
El que demana de bonificació, donaria una quantitat indeterminada.
Pregunta al Sr. Amaya si ha fet el càlcul. A nosaltres l’Interventor ens ha fet
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un primer estudi i representaria entre 2’5 a 3 milions menys d’ingressos.
Evidentment, això no es pot portar a la pràctica.
En tot cas i dintre de l’apartat A de la tarifa general, es podria afegir una
nova norma, la 10, amb el següent text.
Seguidament, per part del Sr. Interventor, es dóna lectura a la citada
norma 10, que tindria aquest text:
“Per determinar la quantia de la utilització privativa o de
l’aprofitament especial dels serveis de telefonia mòbil, en funció de la
xarxa de telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil instal.lada en
aquest municipi, s’utilitzaria el valor de referència de sòl municipal, la
superfície realment ocupada i la quota de mercat de cada operador en
el municipi.”
Tot seguit, el Sr. Valls conclou la seva intervenció dient que no sap si hem
d’entrar ara en aquesta discusió donada la seva complexitat, i creu que
potser s’hauria d’haver discutit abans.
Novament, intervé el Sr. Coloma dient que, evidentment, quan es fan els
pressupostos es tenen en compte un cert IPC. Aquest pressupost que aviat
haurem d’aprovar haurà de ser de contenció. Per això no vol que es digui
que posen pals a la roda i que impedeixin aprovar aquesta proposta.
Aprofita per tornar a demanar, malgrat que ja sap que no és obligatori, una
relació d’ingressos i despeses de cada trimestre.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Garcia dient que ell demana que es congelin
els impostos i taxes, excepte aquelles que no es puguin fer per contracte.
Estem davant d’una crisi molt dura i ens tocarà gestionar bé aquesta crisi
des de l’Ajuntament. Ja altres ajuntaments, com el de Girona, han congelat
els impostos i les taxes, i insisteix que nosaltres també hauríem de fer-ho.
Intervé, seguidament, el Sr. Ontañón dient que l’esmena presenta una
proposta simpàtica i queda clar que tothom voldria fer bonificacions. Però
creu que en aquest cas és important l’opinió de l’Interventor.
Creu que respecte la nova tarifa, no s’hauria de fer si no se sap del cert si
es va aprovar, i si han presentat recurs en altres llocs, queda clar que
mentrestant no es pagarà.
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que una cosa és la proposta de nova
ordenança, i una altra és la bonificació que es demana. No tenen rés a
veure, són dues coses diferents i no estan vinculades.
Respecte a la nova ordenança, els convida a intentar arribar a un consens.
Creu que donat que ja estan en altres llocs, haurien de fer-ho també, i si es
reclama i es cobra, serem també dels primers. Creu que és una opció
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positiva, afegir-se a altres ajuntaments que ja ho han fet. Reitera que s’ha
de veure des d’una perspectiva positiva, donat que està segur que tots
volen cobrar aquesta ordenança.
Per altra part, el que és important en un curs econòmic són els
pressupostos, i serà llavors quan podran o no entendre aquesta puja que se
situa al voltant de l’IPC. Ells avui s’abstindran i demanen que s’intenti
consensuar la nova ordenança proposada, malgrat s’hagués de modificar.
De nou, contesta el Sr. Valls dient que els pressupostos en part depenen de
la pujada d’impostos i taxes, però també hi ha altres variables.
En aquests moments es fa difícil consensuar la nova ordenança proposada.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que l’esmena presentada pel PSC-PM
sobre una nova ordenança és complexa i potser precipitada. Segur que ens
presentaran contenciós i, per les informacions que té, fins ara ho ha
guanyat.
Intervé, prèvia autorització de la Presidència, el Sr. Interventor explicant la
situació actual i l’existència, tal i com ha dit el Sr. Valls, d’un coeficient
d’utilització de domini públic, que per a l’any actual és de 0’50 €/dia. Pensa
que, amb l’afegitó d’una nova norma, la 10, abans llegida, a l’aparat A de la
tarifa general, el tema està cobert.
Una altra cosa crearia problemes, doncs fins ara no hi ha cap sentència
favorable, al menys que ell sàpiga, i crearia una quantitat en ingressos que
realment no estaria coberta. Per altra banda, la part de la bonificació
representa una bonificació dels ingressos molt important.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, en definitiva, la puja en
general representa un 4’47% i que està per sota de la immensa majoria
dels municipis. Això ens ha d’ajudar a donar resposta a l’augment de les
sol.licituds de serveis socials que ja s’està donant. De totes maneres, donat
que estem a prop de l’augment de l’IPC, tampoc significa un autèntic
augment.
Seguidament, es vota l’esmena, la qual és rebutjada per 12 vots en contra
dels regidors presents de CIU i PP, 3 abstencions dels regidors de ICV-EUIA,
GRILL i ERC, i 5 vots favorables dels regidors de PSC-PM.
El Sr. Garcia, prèvia autorització de la Presidència, en torn d’explicació de
vot, explica que la seva abstenció és conseqüència que no ha tingut temps
d’estudiar la proposta i que entén que s’hauria de facilitar amb temps
suficient a la resta de grups per poder tenir formada una opinió.
A continuació es posa a votació la proposta, la qual és aprovada per 13 vots
favorables dels regidors presents de CIU, PP i GRILL, 6 abstencions dels
regidors de PSC-PM i ERC, i 1 vot en contra del regidor d’ICV-EUIA. Per
tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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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:
Modificar determinades Ordenances Fiscals i de la Reglamentació General
dels Preus Públics per a l’exercici de l’any 2009.
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: 0,795 %
b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,650 %
c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90 % “

2.2.-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
FISCAL NÚM. 3)

(ORDENANÇA

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

especial
primera
segona
tercera
quarta
cinquena i resta
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...........
...........
...........
...........
...........
...........

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4

activitats sense local
2.3.-IMPOST
SOBRE
VEHICLES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4)

DE

...........

1

TRACCIÓ

MECÀNICA

Es modifica l’article 6 de 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 1,93 als diferents epígrafs, excepte
l’epígraf f) en què s’aplica el 2.
TARIFES
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE

euros

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

24,30
65,65
138,60
172,45
215,40

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

160,30 €
228,20 €
285,35 €

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

81,45
160,30
228,20
285,35

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

34,05 €
53,50 €
160,30 €

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

€
€
€
€

34,05 €
53,50 €
160,30 €

f.- ALTRES VEHICLES
Ciclomotors
Motocicletes de fins a 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

S’afegeixen els punts 5,6,7,8, i 9 amb la següent redacció:
« 5. Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el número de
places autoritzades per aquest tipus de vehicle:
a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi la del
conductor, tributarà com a camió.
b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 6 a 9 places, ambdós incloses,
comptant la del conductor, tributarà com a turisme.
c) Si el vehicle mixt té autoritzades 10 o més places, incloent-hi el
conductor, haurà de tributar com a autobús.
6. Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de
motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva
cilindrada.
7. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per
separat el que porti la potència d’arrossegament i els remolcs o
semiremolcs arrossegats.
8. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública
sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció
mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents als tractors.
9. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes “
2.4.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5)
A l’article 5 s’afegeix el següent paràgraf:
Si s’ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de
forma onerosa per actes "intervius" dins del termini de cinc anys des que
es va realitzar la transmissió per causa de mort i l’Ajuntament o
l’interessat han de realitzar la liquidació o l’autoliquidació provisional amb
contemplació de la bonificació. Passat el termini de cinc anys, si no s’ha
realitzat cap transmissió onerosa per actes "intervius", la liquidació
esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes
"intervius", l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva,
considerant la quantitat ingressada com a ingrés a compte.
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€
€
€
€
€
€

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:
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al
150 % del salari mínim interprofessional se’ls aplicarà quota zero.
Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les
diferents activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:
A) Dels Serveis Generals
1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
I .- Documents administratius
• Qualsevol document autoritzat per l’alcaldia en interès de
particular
• Autoritzacions relatives a la celebració d’espectacles en locals,
terrenys i altres anàlegs
• Certificats literals i gràfics cadastre
• Altres autoritzacions no compreses en els paràgrafs anteriors

4,70 €
330,00 €
11,00 €
10,00 €

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

7,40 €
1,70 €

III .- Serveis Urbanístics
• Informe acreditatiu de la situació urbanística de les finques
• Per cada informe de reconeixement de l’estat dels edificis, a
instància de part
• Declaració administrativa d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació o divisió horitzontal
• Expedients de ruïna
• Certificat d’expedient de protecció de la legalitat urbanística
(patrimonialització)
• Certificats sobre aprofitament de finques i solars i sobre
compatibilitat de l’activitat, previ a la sol·licitud de llicència
ambiental, amb el planejament urbanístic
• Altres certificats
IV.- Oposicions, concursos i contractacions
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48,00 €
90,00 €
52,00 €
240,00 €
340,00 €
206,00 €
63,00 €

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

41,50 €

V.- Informes de la Policia Local i Protecció Civil
• Informes tècnics que requereixin inspecció ocular
• Informes tècnics per accidents de circulació en vies urbanes
• Informes tècnics del Serveis de Protecció Civil

24,70 €
36,75 €
24,50 €

2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE
PLAQUES AMB EL DISTINTIU DEL MUNICIPI
• Per a cada autorització
(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
• Per cada placa relativa a l’autorització a ocupacions de via
pública o terrenys d’ús públic.

47,00 €
15,00 €
4,70 €

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

Fotocòpies
Fotocòpies
Fotocòpies
Fotocòpies
Fotocòpies

en
en
en
en
en

full DIN A4 blanc i negre, per unitat
full DIN A4 color, per unitat
full DIN A3, per unitat
full DIN A1, per unitat
rotlle, per unitat

0,12
0,50
0,15
1,00
4,50

€
€
€
€
€

2) PLÀNOLS
• Full Pla General E 1:1000
• Resta de Plànols per m2
• Impressió de plànols en paper:
o Din A0
o Din A1
o Din A2
o Din A3
o Din A4

6,50 €
5,00 €
17,50
11,50
6,00
3,60
1,15

4.- VENDA D’IMPRESOS

60

€
€
€
€
€

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 38,00 €
Etiquetes, per cadascuna, amb un mínim de 38,00 €
Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport paper)
Lliurament d’un joc d’ordenances fiscals (suport disquet)

0,06
0,12
18,00
6,00

€
€
€
€

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 38,00 €
• Escala
1:1000
informació
cartogràfica
temàtica,per
hectàrea,amb un mínim de 60 €
• Plànol vialer ( dwg, dxf,pdf)

1,00 €
1,80 €
38,00 €

Reproducció documents arxiu:
• Imatge digital baixa resolució (< 200 kb), amb un mínim de
40,00 €
• Imatge digital baixa resolució (> 200 kb), amb un mínim de
60,00 €

1,00 €
3,00 €

A l’import cal afegir:
• suport físic disquet, per unitat
•
•
•
•

1,40
€

suport físic CD-Rom, per unitat
suport físic en DVD, per unitat
suport físic cinta dat, per unitat
Qualsevol altre expedient no tarifat

2,00
3,00
26,50
42,50

Els llistats i/o etiquetes només es lliuraran per a finalitats d’utilitat
pública i interès social. La Junta de Govern Local podrà, a més a més,
valorar individualment cada cas i concedir, si escau, una reducció de fins
al 100%.
Per tant, queda exclòs el lliurament de llistats i/o etiquetes per a
finalitats amb ànim de lucre (comercials, serveis etc...), atenent al que
disposa la legislació sobre protecció de dades.
B) Sobre activitats econòmiques
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€
€
€
€

1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
a) Expedició de llicències:
o Llicències urbanes
o Llicències estacionals

822,00 €
521,00 €

b) Transmissió de llicències:
Transmissió
o
o
Transmissió
o
o

interviu:
Llicències urbanes
Llicències estacionals
mortis causa:
Primera transmissió de llicències en favor d’hereus
lterior transmissió de llicències

447,00 €
52,50 €
82,00 €
204,00 €

c) Substitució de vehicles:
o De llicències urbanes o estacionals

41,00 €

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
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
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

125,00 €

62,00 €
184,00 €

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

a) Per a la primera visita d’inspecció, si s’ha comès infracció
d’ordenances municipals o llicències vigents
b) Per la segona i successives visites d’inspecció per
comprovar si s’han complert les ordres dictades per
corregir els efectes constats en la primera visita, sempre
que no hagi estat corregida la infracció
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50,00 €

83,00 €

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

42,00 €

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 = 50,00 €, 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
Habitatges unifamiliars adossats
Habitatges amb una vivenda i un local
Habitatges plurifamiliars
Naus industrials o magatzems
Locals comercials
Altres llicències
Llicència per obres menors
Garatges comunitaris
Garatges individuals

80
59
100
295
148
118
40
30
88
44

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

La modificació d’ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50
% de la quota establerta.
b) Llicències per moviment de terres (rebaixos, explanació,
excavació, terraplenat i altres), per m3
0,10 €
c) Llicències de parcel·lació, per metres quadrats edificables
0,09 €
Llicència de divisió horitzontal (Art.179.2 r), per metres
quadrats edificables
0,22 €
d) Llicències de 1a utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions en
general destinades o no a habitatges :
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•
•
•
•

grups d’habitatges, per unitat
habitatge únic
locals comercials o industrials, per unitat
garatge i instal·lacions annexes, per unitat

22,00
43,00
107,00
30,50

€
€
€
€

e) Assenyalaments d’alineació i rasants:
• Fins a 10 metres lineals
• per cada metre lineal d’excés

26,00 €
2,20 €

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

0,32 €

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

47,00 €

h) Llicències d’ús de vol sobre edificacions i instal·lacions
• per unitat de habitatge o local

62,00 €

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.

44,00 €

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

20,00 €

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

12,00 €

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
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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 :
TARIFES

Recollida i
transport

a) Habitatges, pisos, apartaments, per
unitat.
b) Hotels, hostals i pensions amb servei
de menjador, per cada llit
c) Hotels, hostals, residències i pensions
sense servei de menjador, per a
cada llit
d) Locals d' espectacles, incloses sales
de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100 persones
Amb capacitat de 101 a 200 pers
Amb capacitat de 201 a 400 pers
Amb capacitat per més de 400 pers
e) Locals destinats a restaurant:
Fins a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
f) Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
g) Locals destinats a bars i similars:
Fins a 50 m2.
De 51 m2 a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
h) Locals comercials o industrials no
compresos als apartats anteriors:
Fins a 50 m2.
De 51 m2 a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
i) Locals destinats a autoserveis amb
superfície:
Fins a 120 m2
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Reciclatge

Tractament

65,50 €

17,40 €

31,35 €

12,50 €

3,20 €

5,64 €

9,30 €

2,50 €

3,92 €

397
508
810
1.011

€
€
€
€

105,30
134,70
215,35
268,90

€
€
€
€

183,92
245,58
368,89
459,80

€
€
€
€

601 €
901 €
1.034 €

159,70 €
239,45 €
275 €

274,84 €
398,15 €
457,71 €

750 €
1.201 €
1.380 €

198,90 €
319,10 €
366,55 €

336,49 €
526,68 €
607,15 €

199
299
601
692

€
€
€
€

52,90
79
159,70
183,60

€
€
€
€

93,01
123,31
257,07
296,78

€
€
€
€

98
199
478
549

€
€
€
€

25,70
52,90
127,40
145,45

€
€
€
€

62,39
93,01
215,27
247,67

€
€
€
€

901 €

239,45 €

398,15 €

De 121 m2.a 400 m2
més de 401 m2
j) Càmpings:
Per cada 4 places o fracció

1.350 €
2.163 €

358,80 €
575,60 €

612,37 €
956,18 €

65,50€

17,50 €

31,35 €

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 65,50 € per Recollida i Transport,
31,35 € per Tractament i 17,40 € 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 31,35 € . 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 54,00 €/Tona per al tractament de residus
abocats per Administracions Públiques i per les Companyies de Serveis
Públics.
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 54,00 €/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:
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Concessions de drets funeraris:
Nínxols
Hipogeus
Columbaris
Solars per a panteons, per m2

1.255,00
4.080,00
430,00
580,00

€
€
€
€

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
Col·laterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

75,00 €
90,00 €
226,00 €

Capelles:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

301,00 €
528,00 €
908,00 €

Hipogeus:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

166,50 €
226,50 €
528,00 €

Panteons:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

377,00 €
600,00 €
1.110,00 €

EPÍGRAF SEGON. Inhumacions
a) En panteó, hipogeu o capella
b) En nínxol o columbari

262,50 €
159,00 €

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura
podran passar a l'ossari, si així se sol·licita, sense pagar cap dret de cap
classe, sempre que la
sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran
a càrrec de l’ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor.
EPÍGRAF TERCER. Exhumacions
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a) De panteó, hipogeu o capella
b) De nínxol

317,00 €
212,00 €

EPÍGRAF QUART. Conservació i neteja
Anualment, s’abonarà la següent quota:
Per a cada
Per a cada
Per a cada
Per a cada
especial

panteó o capella
hipogeu
nínxol o columbari
construcció sepulcral

136,00 €
34,00 €
13,30 €
95,50 €

EPÍGRAF CINQUÈ. Autoritzacions en matèria de cementiri municipal
Llicències de construcció, modificació o recuperació de
sepultures i panteons
Autoritzacions per a la col·locació de làpides, reixes,
guarniments i altres
Expedició de títols o altres documents
Autoritzacions a inhumacions, exhumacions, incineracions,
reduccions i altres
La resta d’apartats no es modifiquen.
3.4.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
(ORDENANÇA FISCAL N. 11)
L’article 5.1 quedarà redactat de la següent manera:
1. El cost real o previsible del servei considerat en la seva globalitat,
constituirà com a màxim la base imposable.
La quota tributària que s’ha d’exigir per a la prestació dels serveis de
clavegueram es determinarà individualment, en funció de la naturalesa i
destí dels immobles.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
TARIFA
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat 18,50 €
b) Hotels, hostals i pensions, per cada vuit llits o fracció, l’equivalent
a 1 habitatge. 18,50 €
Els càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció , equivalents a
1 habitatge. 18,50 €
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83,00 €
9,50 €
6,00 €
52,50 €

c) Locals d’espectacles, incloses sales de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100 persones, l’equivalent a 3 habitatges.
55,50 €
Amb capacitat de 101 a 200 pers, l’equivalent a 4 habitatges.
74,00 €

Amb capacitat de 201 a 400 pers, l’equivalent a 8 habitatges .
148,00 €
Amb capacitat de més de 400 pers, l’equivalent a 10 habitatges.
185,00 €
d) Locals destinats a restaurant:
Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges . 55,50 €
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges. 74,00 €
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 92,50 €
e) Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges. 55,50 €
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges. 74,00 €
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 92,50 €
f) Locals destinats a bars i similars:
Fins a 100 m2. l’equivalent a 3 habitatges. 55,50 €
De 101 m2 a 200 m2, l’equivalent a 4 habitatges. 74,00 €
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 92,50 €
g) Locals comercials
anteriors:

o

industrials

no

compresos

als

apartats

Fins a 50 m2. l’equivalent a 2 habitatges.
37,00 €
De 51 m2 a 100 m2, l’equivalent a 3 habitatges. 55,50 €
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges. 74,00 €
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges. 92,50 €
" 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 18,50 €.

B) AUTORITZACIÓ PER LA A CONNEXIÓ A LA XARXA DE
CLAVEGUERAM

- Cada immoble amb un màxim de 2 vivendes
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51,00 €

- Cada vivenda a partir de la segona
- Cada immoble destinat a hostaleria, càmping o similars,
per als primers 8 llits o places
- i per cada múltiple de 8 o fracció a raó de

12,70 €
51,00 €
12,70 €

3.5.-TAXA PER A LA RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES
DE LA VIA PÚBLICA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.12)
L’article 5 quedarà modificat de la següent manera:
Article 5.- Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Per retirada i transport o immobilització de cada vehicle:
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg

58,00 €
35,00 €
384,00 €

b) Per dipòsit i custòdia del vehicle
El primer dia (24 hores)
A partir del segon dia
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors.
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg

Quota zero
5,80 €/dia
3,80 €/dia
8,80 €/dia

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

D’AIGUA

POTABLE

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.
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TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
BLOC I .- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la població.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,47 €/m3
0,87 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,40 €/m3
0,78 €/m3

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

0,60 €/m3
1,12 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,52 €/m3
1,02 €/m3

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

0,65 €/m3
1,24 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,58 €/m3
1,16 €/m3

BLOC IV .- Zones per sobre del dipòsit "El Vilar"
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,85 €/m3
1,55 €/m3

Dependències municipals
Provisionals d’obres.

0,37 €/m3
1,65 €/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.
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CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

de
de
de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
200 mm

0,28
0,35
0,46
0,63
0,88

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

1,25
1,75
4,25
7,00
10,00
34,00

€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes
€/abonat/mes

Industrials :
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

Article 7è .- Ingressos no Tarifaris
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

COL·LOCACIÓ

I

SUBMINISTRAMENT

DE

Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm

218,00
327,00
338,00
354,00
425,00

€
€
€
€
€

654,00
870,00
1.020,00
1.340,00

€
€
€
€

Industrials:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Per obres:
392,00 €
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 53,00 € per escomesa.”
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del

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:
Concepte
1. Drets d’inscripció
2. Estada i assistència:

Curs 2008/2009
65,00 €/any
103,00 €/mes

Curs 2009/2010
65,00 €/any
108,00 €/mes

4,40 €/dia

4,50 €/dia

3. Servei de Menjador

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
FISCAL NÚM. 16)

(ORDENANÇA

L’annex de tarifes es modifica amb la següent redacció:
ANNEX
TARIFES
1.- CURS D’IDIOMES
Curs 2008/2009 Curs 2009/2010
37,50 €
40,00 €
2.- CURSOS ESPORTIUS
Curs 2009/2010
CURS D’ATLETISME
Adreçat a nens i nenes fins a 12 anys
CURS D’ATLETISME
Adreçat a nens i nenes de més de 12 anys
CURS DE NATACIÓ
Adreçat a nens i nenes de 5 a 16 anys
CURS DE MANTENIMENT ADULTS
Mesos d’octubre a juny 5h/setmana
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7,00 €
76,00 €
164,00 €
169,00 €

CURS DE NATACIÓ ADULTS
CURS DE NATACIÓ SENIOR
CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR
CURSET DE BALLS D’ENVELAT
Per parella
Per parella amb carnet jove
ALTRES CURSOS

294,00 €
8,50 €
8,50 €
70,00 €
65,00 €
87,00 €

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.
3.- CURSOS DELS SERVEIS DE CULTURA,
ESPORTS, JOVENTUT I CASAL D’AVIS

ENSENYAMENT,

S’inclouen els cursos d’esports.
CURS

Import

Cursos fins a 20 hores
Cursos fins a 30 hores
Cursos fins a 40 hores.
Cursos fins a 50 hores
Cursos fins a 100 hores
Cursos de més de 100 hores
Altres cursos

18,50
36,50
73,00
122,00
306,00
525,00
61,00

€
€
€
€
€
€
€

Amb carnet
jove/carnet
de jubilat
14,00 €
29,50 €
54,50 €
91,50 €
230,50 €
397,00 €
46,00 €

4.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
A l’assistència als Casals d’estiu, organitzats per l’ajuntament,
gestionats directament, se’ls aplicarà les següents tarifes:
Jornada complerta :
Mitja jornada:

i

111,50 €/mes
73,50 €/mes

S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al
tercer germà i següents.
3.9.- TAXA PER SERVEIS DEL MERCAT MUNICIPAL (ORDENANÇA
NÚM. 17)
L’annex de tarifes es modifica amb la redacció següent:
TARIFES
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Per cada lloc de venda
Per cada local exterior
Per llocs no fixos de venda

46,20 €/mes
5,25 €/mes
21,70 €/mes

Els concessionaris de les instal·lacions auxiliars (magatzems, càmeres ...)
que no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 6,50 €/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:
MUSEU DEL MAR
Descripció
Normal
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant, familiar,
minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar AAVV,
accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, premsa,
accions
promocionals,
jornades
Portes
Obertes,
soci preferent, ICOM, acompanyant grup)

Preu

Tipus ent.

4,00 €

Persones

2,00 €

Persones

-

€ Persones

JARDINS DE SANTA CLOTILDE
Descripció
Normal
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar AAVV,
accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, premsa,
accions
promocionals,
jornades
Portes
Obertes,
soci preferent, ICOM, acompanyant grup)
Abonament jardí
Normal guiada
Reduïda guiada (jubilats,
familiar, minusvàlid)

carnets:

jove,

Preu
4,00 €

Tipus ent.
Persones

2,00 €

Persones

- € Persones
10,00 €
6,00 € Persones

estudiant,
4,00 €

Persones

Reportatges fotogràfics amb fins no comercials

85,00 €

Dia

Autorització entrada de vehicles, a partir del 3r vehicle
Utilització de l’espai públic, amb un màxim de 90
persones, per cerimònies de casament

10,00 €

Vehicle

500,00 €

CAN SARAGOSSA
Descripció
Normal
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Preu
3,00 €

Tipus ent.
Persones

Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar AAVV,
accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, premsa,
accions promocionals, jornades Portes Obertes,
soci preferent, ICOM, acompanyant grup)

1,50 €

-

Persones

€ Persones

CASTELL DE SANT JOAN
Descripció
Normal
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar AAVV,
accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, premsa,
accions promocionals, jornades Portes Obertes,
soci preferent, ICOM, acompanyant grup)

Preu
3,00 €

Tipus ent.
Persones

1,50 €

Persones

-

Persones

€

PUIG CASTELLET
Descripció
Normal
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar AAVV,
accions Ajuntament, accions Lloret Turisme, premsa,
accions promocionals, jornades Portes Obertes,
soci preferent, ICOM, acompanyant grup)

Preu
3,00 €

Tipus ent.
Persones

1,50 €

Persones

-

Persones

€

TARIFES ESPECIALS ELEMENTS MOLL
Descripció
Grups adults
Grups jubilats
Grups adults AAVV
Grups jubilats AAVV
Pass.Museu Obert Lloret
Pass.Museu Obert Lloret familiar
(mínim 2 adults + 3 nens (reduït)
Pass.Museu Obert Lloret reduït
Pass.Museu Obert Lloret intermediari
Pass.Museu Obert Lloret int. Red
Visita pedagògica + taller didàctic
Visita guiada grup
Visita guiada grup - festiu (dissabte,
diumenge i festius nacionals)
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Preu
75,00 €
50,00 €
50,00 €
32,00 €
9,00 €

Tipus ent. Pers.Grup S.P.Ext.
Grups
25 3,00 €
Grups
25 2,00 €
Grups
25 2,00 €
Grups
25 1,50 €
Persones

6,00 €
6,00 €
7,00 €
4,00 €
4,00 €
110,00 €

Persones
Persones
Persones
Persones
Persones
Grups

25
25

2,50 €

120,00 €

Grups

25

2,50 €

Visita guiada individual

6,00 €

Persones

Visita guiada individual reduïda
(jubilats, carnets: jove, estudiant,
familiar, minusvàlid)
Visita teatralitzada

4,00 €
8,00 €

Persones
Persones

Visita teatralitzada reduïda (jubilats,
carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)
Visita nocturna

6,00 €
8,00 €

Persones
Persones

Visita nocturna reduïda (jubilats,
carnets: jove, estudiant,familiar,
minusvàlid)

6,00 €

Persones

(Validesa passaport moll: 7 dies)
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
b) Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada
metre o fracció.
c) Tall parcial o total d’un sentit de circulació
d) Tall total dels dos sentits de circulació

10,50 €.
2,60 €.
23,00 €
31,50 €

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
En horari nocturn i/o festiu

15,75 €
18,00 €

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
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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.
3.12.TAXA
PER
LA
UTILITZACIÓ
ESPORTIVES (ORDENANÇA NÚM. 20)
TAXA PER
ESPORTIVES

LA

UTILITZACIÓ

D’INSTAL·LACIONS
D’

INSTAL·LACIONS

Es modifica l’annex de tarifes d’acord amb la següent
redacció:
ANNEX TARIFES
1.- PAVELLONS ESPORTIUS.
Instal·lació

Gener/
agost 09

Pavelló Municipal
- Pista central
- Pista superior 1
- Pista superior 2
- Pista superior 3
Pavelló El Molí
- Pista central
- Gimnàs
- Pista poliesportiva exterior

27,00
16,00
16,00
16,00

€
€
€
€

/hora
/hora
/hora
/hora

46,00 € /hora
26,00 € /hora
21,00 € /hora

Setembre 09/
agost 10
28,00
16,50
16,50
16,50

€
€
€
€

/hora
/hora
/hora
/hora

48,00 € /hora
27,00 € /hora
22,00 € /hora

2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL
Instal·lació
-

Camp futbol municipal
Camp futbol El Molí
Camp de futbol pistes atletisme
Instal·lacions Col·legi Pere Torrent:
• Camp futbol 7
• Pista poliesportiva coberta

Gener/
agost 09
154,00 € /hora
154,00 € /hora
168,00 € /hora

Setembre 09/
agost 10
161,00 € /hora
161,00 € /hora
176,00 € /hora

25,00 € /hora
25,00 € /hora

26,00 € /hora
26,00 € /hora

Per utilitzacions en cap de setmana i festius la tarifa s’incrementarà en un
25%
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Per utilitzacions (packs) superiors a 50 hores/any, sempre que en els dos
periodes anteriors també s’hagi superat aquesta xifra, gaudiran d’una
reducció del 25% de la quota.
3.- UTILITZACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME.
3.1.Quota individual d’entrada:
- Menors de 14 anys, federats
- Majors de 14 anys
Abonament mensual:
- Menors de 14 anys, federats
- Majors de 14 anys
Abonament trimestral:
- Menors de 14 anys, federats
- Majors de 14 anys
Abonament semestral:
- Menors de 14 anys, federats
- Majors de 14 anys
Abonament anyal:
- Menors de 14 anys, federats
- Majors de 14 anys

i pensionistes

3,50 € /dia
5,00 € /dia

3,50 € /dia
5,00 € /dia

i pensionistes

9,00 €/mes
21,00 €/mes

12,00€/mes
28,00€/mes

i pensionistes

21,00 €/trim
36,00 €/trim

28,00€/trim
45,00€/trim

i pensionistes

36,00 €/sem
51,00 €/sem

45,00€/sem
64,00€/sem

i pensionistes

48,00 €/any
60,00€/any
84,00 €/any 105,00€/any

3.2.Exhibicions esportives

660,00 €/dia

700,00 €/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:
TARIFA
Per al càlcul de la taxa es realitzarà la següent operació:
Superfície ocupada x dies d’ocupació x coeficient 1,5 x 0,50 €
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:
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Art. 6.La base del gravamen és la que, en funció de la
naturalesa de cadascun dels aprofitaments, s’expressa en la
corresponent:
TARIFA

GENERAL

El valor de mercat de l’aprofitament mitjà en el terme municipal
s’estableix en 0,50 €/m2 al dia o l’equivalent de 182,50 €/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.
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 42,00 €
b) A les activitats comercials, industrials o de serveis que utilitzin béns
de domini públic, se’ls aplicarà un coeficient corrector de 2,5.
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 475 € 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 340 € 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.

80

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.- L’apartat B referent a les mostres
comercials penjants de la norma 1 s’adaptarà al que resulti de l’aprovació
de la modificació de l’article 52 de l’ordenança de l’ocupació de la via
pública
TARIFES

ESPE CIALS

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

D'1 a 60 minuts
De 61 a 180 minuts
De 181 a 720 minuts
De 721 a 1.440 minuts
1 setmana
2 setmanes
Abonament semestral

Del 15/06 al
Resta de
15/09
l’any
gratuit
0,027
€/minut
0,022 0,022€/minut
€/minut
0,017 0,017€/minut
€/minut
0,005 0,005€/minut
€/minut
48,00 €
48,00 €
78,00 €
78,00 €
375,00 €
375,00 €

b) AUTOBUSOS
I CAMIONS

gratuit
0,027 €/minut
0,012 €/minut
0,011 €/minut
60,00 €

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.
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c) Zones de parquímetres
Màxim temps autoritzat
D'1 a 120 minuts

Import
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

D'1 a 60 minuts
De 61 a 180 minuts
De 181 a 720 minuts
De 721 a 1.440 minuts
Abonament setmanal
Abonaments mensual

Del 15/06 al
Resta de
15/09
l’any
gratuit
0,027 €/minut
0,027 €/minut 0,027€/minut
0,022 €/minut 0,022€/minut
0,006 €/minut 0,006€/minut
84,00 €
60,00 €
228,00 €
162,00 €

ABONAMENT ANYAL
Cotxes tot l’any
Motos tot l’any

70,00 €/mes
37,00 €/mes

CÀNON PER A LA CONCESSIÓ
D’UNA PLAÇA D'APARCAMENT

10.150,00 €

€

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 7,00
€/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.
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4) En l’aparcament Costa Carbonell es podrà fixar una quota de 194,40 €

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:
a) Preu públic per a la Utilització de la Sala de Plens per
a la celebració de matrimonis civils
b) Preu públic per la utilització de sala de plens o altres
instal·lacions municipals anàlogues per a entitats
sense fi de lucre

190,00 €
38,00 €/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

4,10 €
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- De 20 segons cadascuna
- De 25 a 30 segons cadascuna

5,00 €
6,00 €

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
b)
c)
d)
e)

marca, empresa o nom comercial.
La durada serà de 15 segons.
Tan sols podran contenir la sintonia, nom de la marca, eslògan,
adreça i telèfon.
El contracte tindrà una duració d'1 any.
Com a mínim s’emetrà una falca per dia.

Per cada falca ................................. 4,10 €
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
Gravació de les falques amb dues veus

22,50 €
25,50 €

En el cas de gravacions especials es confeccionarà un pressupost per
a cada cas.
1.5- Patrocini de Programes:

a) Amb radiació de la falca publicitària a l'inici i

a la fi del programa, per cada programa
b) Amb radiació de la falca publicitària durant el
programa a més de la falca anterior

23,00 €.
6,50 €.

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.
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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%.
1.7.- Falques d’anuncis per paraules
En matèria de ofertes de treball, objectes perduts i altres......... 3,30€
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.
5.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2009, una
vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
La reglamentació dels preus públics municipals, així com la seva
quantia començaran a regir l'1 de gener de 2009, excepte els delegats a
la Junta de Govern que començaran a regir el dia després de l' acord
d’aprovació, sempre que aquest sia posterior a la data d'1 de gener de
2009.
6.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L’acord de modificació de les Ordenances Fiscals i la
reglamentació dels preus públics se sotmetran a informació pública per
un termini de 30 dies en el que els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin adients, d’acord amb
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el que estableix l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós
de la Llei d’Hisendes Locals. Si en el transcurs de l´esmentat termini no
es presenten reclamacions, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament,
d’acord a l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals i el 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a
sessió per a la seva resolució, i s’acordarà l’aprovació definitiva.
ANNEX I
No hi ha modificacions.
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, SOBRE
EL MANIFEST DELS MUNICIPIS GIRONINS CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
ATÈS que el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic promogut per les Nacions Unides ha confirmat que el canvi
climàtic és una realitat i que les activitats humanes en són
responsables en gran part.
ATÈS que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de
mesures «Energia per a un món que canvia», amb el qual es
comprometia de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 un
20 % abans de 2020, com a resultat d’un augment del 20 % de
l’eficiència energètica i una quota del 20 % de fonts d’energia
renovables en el mix energètic.
ATÈS que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de
sumar les forces locals i supramunicipals, ja que la governança
multinivell és un instrument eficient per potenciar l’eficàcia de les
mesures que s’han d’adoptar contra el canvi climàtic, i per tant
promou la participació de les regions.
ATÈS que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg i dels
processos de l’Agenda 21 Local per a un desenvolupament sostenible.
ATÈS que reconeixem que els governs locals i supramunicipals
comparteixen amb els governs nacionals la responsabilitat de
combatre l’escalfament global i s’hi han de comprometre, amb
independència que també ho facin les altres parts implicades.
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ATÈS que els pobles i ciutats són responsables directes o indirectes (a
través dels productes i serveis utilitzats pels seus habitants) de més
de la meitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades
de la utilització d’energia relacionada amb l’activitat humana.
ATÈS que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà
assolir-se si els grups d’interès locals, els ciutadans i les seves
agrupacions el comparteixen.
ATÈS que els governs locals i supramunicipals, en constituir la unitat
administrativa més propera al ciutadà, hem de prendre la iniciativa i
donar exemple.
ATÈS que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi
climàtic, relacionades amb la demanda energètica i les fonts d’energia
renovables, entren en l’àmbit de les competències dels governs locals
o bé no podrien dur-se a terme sense el suport polític dels governs
locals.
ATÈS que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit local
poden ajudar els estats membres de la UE a complir els compromisos
de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan
reduint els contaminants que provoquen l’escalfament global
mitjançant programes d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat
urbana sostenible, i el foment de les fonts d’energia renovables.
ATÈS que els governs locals i supramunicipals de tot Europa estan
mitigant el canvi climàtic mitjançant programes de gestió de residus,
incloent-hi el reciclatge i el foment de la biodiversitat i connectivitat
ecològica.
Nosaltres, els/les representants dels municipis, ens comprometem a:
Col·laborar amb la Unió Europea a aconseguir superar els objectius
establerts per la UE per a 2020, reduint les emissions de CO2 als
nostres territoris respectius com a mínim el 20 %.
Treballar per preparar un inventari de les emissions que pugui servir
com a fonament per prioritzar accions contra el canvi climàtic.
Adaptar les estructures dels pobles i ciutats, incloent-hi l’assignació
de recursos suficients, per emprendre les mesures necessàries.
Sensibilitzar la societat civil dels nostres municipis perquè es
mobilitzin i participin a afrontar conjuntament el canvi climàtic.
Compartir les experiències i resultats amb altres ens locals.
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Difondre el missatge del manifest als fòrums
concretament, animar d’altres ens locals a afegir-s’hi.

adequats

i,

Prioritzar aquelles accions derivades dels programes d’Agenda 21
Local que tinguin com a objectiu reduir el canvi climàtic.
Nosaltres, els/les representants dels municipis, donem suport a:
La decisió de la Comissió Europea d’implementar i finançar amb el
seu pressupost una estructura de suport tècnic i promocional, en la
qual s’inclogui la implementació d’instruments d’avaluació i
supervisió, mecanismes per facilitar la compartició de saber fer entre
territoris, i instruments per facilitar la duplicació i multiplicació de
mesures eficaces, la coordinació entre municipis i l’intercanvi
d’experiències.
Nosaltres, els/les representants dels municipis, sol·licitem:
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i
autonòmiques estableixin programes de cooperació, estructures de
suport coherents i finançament suficient que ajudin els signataris a
portar a terme les accions de lluita contra el canvi climàtic.
Que la Comissió Europea i les administracions nacionals i
autonòmiques donin suport a la implementació de les accions contra
el canvi climàtic de manera coherent amb els principis, normes i
modalitats ja acordats, i els que les parts puguin acordar per al futur
a escala mundial, en particular dins de la Convenció Marc de les
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC). La nostra
implicació activa en la reducció d’emissions de CO2 també podria tenir
com a resultat un objectiu global més ambiciós.
Nosaltres, els/les representants dels municipis, encoratgem els altres
governs locals i supramunicipals a adherir-se al manifest dels
municipis gironins contra el canvi climàtic i animem els altres grups
d’interès rellevants a formalitzar la seva contribució al pacte.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
Hi ha una moció presentada per part del Sr. Teixidor en representació del
grup municipal GRILL, per modificar diversos articles de les ordenances de
la via pública.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. de la Torre
demanant al Sr. Teixidor que retiri la moció, donat que des de fa unes
setmanes hi ha un grup de treball que està estudiant l’actual ordenança de
via pública, amb l’objectiu de proposar dues noves ordenances que
substitueixin a la ja citada: una que portaria el mateix títol i una altra que
regularia la convivència ciutadana.
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Com ja ha dit, aquesta comissió d’estudi està seguint el procediment que
fixa el ROAS en el seu art. 62, i fa unes setmanes que hi treballa. Dintre
d’aquesta comissió d’estudis està representada la Policia Local, Serveis
Jurídics, etc., i està presidida per ella mateixa.
S’està estudiant la legislació aplicable i el contingut d’aquesta moció que
tracta dels art. 54 i 55 de l’actual ordenança de via pública, serà
degudament estudiada. En el seu moment, es convidarà a la resta de grups
a intervenir en aquestes ordenances.
Intervé el Sr. Teixidor dient que, davant les explicacions donades per la Sra.
de la Torre, retira la moció.
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 setembre: núm. 1012 de data 02/09/08 fins al núm. 1125
data 30/09/08.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de setembre: núm. 880 de data 01/09/08 fins al núm. 968 de
data 29/09/08.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local i que cal donar-ne compte, sense que es registrin observacions de cap
mena:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
acords de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i
que són els següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 18/07/2008.
27.14.- NOMENAMENT
ADMINISTRATIU

FUNCIONARI

INTERI

-

AUXILIAR

REF EXP.: 121-2008-DIV-FINS-RESOL
Atès que s’ha produït una vacant d’una plaça d’Auxiliar Administratiu
en règim d’interinatge (Cat. D), a la Secció d’Activitats
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Mediambientals.
Vist que, per necessitats del servei, és necessari cobrir la plaça
d’Auxiliar Administratiu vacant, adscrita a la Secció d’Activitats
Mediambientals, sense poder esperar a la resolució de la convocatòria
del procés de selecció.
Atès el que disposen L’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats
Locals, l’art. 10 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i la resta de disposicions vigents en la matèria.
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:
PRIMER. Nomenar funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb
categoria d’Auxiliar Administratiu d’Administració General (Cat. D,
Subgrup C2), amb efectes del dia 11 de juliol de 2008 i fins que es
resolgui el procés de selecció de la plaça abans esmentada, el senyor
RAFEL GISPERT TAPIAS.
SEGON. En compliment d’allò que disposa l’ art. 94.3 del decret
214/1990, de 30 de juliol, s’haurà de donar publicitat d’aquest
nomenament mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. D’aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat i als
Serveis Municipals corresponents, als efectes procedents.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió
que es celebri, d’acord amb el que estableix l’art. 94.3.
• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Essent que s’ha constatat que regularment, el vehicle de recollida
selectiva del concessionari municipal, procedeix a buidar el
contenidor de vidre que es troba davant l’entrada del Col·legi de l’
Immaculada Concepció, justament a la hora de sortida dels alumnes,
és a dir, a les 17:00 hores.
Tal actuació motiva talls de trànsit, pel fet que el vehicle para al
carrer, impedint la circulació de vehicles, que procedents dels carrers
Felip i Gibert i Joan baptista Lambert, pretenen dirigir-se a la
carretera de Tossa, interrupció del trànsit que dura un període
aproximat de cinc a deu minuts.
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Com sigui que a tal hora, s’observa un increment substancial del
nombre de vehicles que circulen, ja que, un nombre elevat de pares
es dirigeixen a recollir els alumnes, ja sigui al propi col·legi
Immaculada Concepció, ja sigui al col·legi Esteve Carles.
Tenint present que tal operació, apart dels talls de trànsit, causa
molèsties pròpies de la manipulació de deixalles, com ara sorolls i
pudors, davant mateix de la porta d’un centre escolar, amb un
continu trànsit de pares i menors.
Preguem que per part del equip de govern, es duguin a terme les
gestions precises davant el concessionari de tal servei, a fi i efecte de
que adeqüi la ruta dels vehicles de recollida selectiva per tal d’evitar
molèsties innecessàries i talls de trànsit en hores punta com les
descrites anteriorment.”
Contesta el Sr. Riera dient que és cert, avui mateix ho ha comprovat, i que
s’ha donat les ordres oportunes a l’empresa concessionària perquè facin un
canvi d’horaris.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Donat que la plaga de l’escarabat morrut s’està propagant de
manera molt ràpida a la població de palmeres de Lloret de Mar, on
segons ens consta, de cinc palmeres afectades l’any passat, s’ha
passat enguany, a un nombre de trenta vuit.
Com sigui que algunes de tals palmeres es troben en finques
privades, i tenint present que la rapidesa en l’ intervenció sobre els
exemplars malalts és fonamental per a evitar la propagació de la
plaga.
Conscients de que tal necessitat entra en conflicte, en el cas que ens
ocupa amb els drets a la propietat privada i l’ inviolabilitat del
domicili, creiem necessari trobar una eina legal que ens permeti
actuar contra aquests focus que es coneixen i que ara mateix
resulten inaccessibles, necessitat motivada en el fet que aquesta
plaga pot provocar danys irreversibles a la població de palmeres de
Lloret de mar, element emblemàtic del nostre patrimoni verd.
PREGUEM:
1r.- Que per part de l’equip de govern s’actuï de manera immediata
aplicant totes les mesures preventives que indica el Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca i fent un seguiment molt curós dels
exemplars afectats per l’ escarabat morrut, per tal d’actuar el més
aviat possible en l’ eliminació d’aquestes palmeres.
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2n.- Que per part dels serveis jurídics d’aquest Ajuntament, s’elabori
un protocol d’actuació que permeti intervenir en les palmeres
afectades en finques privades, ja sigui per què els propietaris no
poden ser localitzats o, en el seu cas, es neguin a dur a terme
intervenció alguna sobre tals palmeres; documentant i agilitzant els
expedients administratius, als efectes de poder instar l’autorització
davant el jutjat competent per accedir i intervenir sobre la palmera
afectada amb rapidesa, per raó de l’ interès públic.”
Contesta el Sr. Riera que la competencia sobre control de boscos i plagues
no és municipal, sinó de la Generalitat de Catalunya, concretament del
Servei de Sanitat Vegetal del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Per tant, el protocol ja està establert, ja que hi ha una empresa pública
“Forestal Catalana” que a la seva vegada té subcontractada a “Artea” el
sector que va des de Canet i que inclou tota la provincia de Girona.
Hi ha dos grups de 8 persones que diàriament es dediquen a tallar. Tenen
personal que va voltant i detectant l’existència d’aquest tipus de plagues,
tant en finques públiques com en privades. Són ràpids, doncs en 10 o 15
dies procedeixen a la tal.la i ho fan de forma gratuïta per al ciutadà.
El protocol estipula la forma de fer-ho i l’ajuntament està obligat a
comunicar-ho a l’empresa i facilitar l’adreça, estant obligat el ciutadà a
autoritzar la tal.la, donat que és una obligació a Catalunya.
Aquesta plaga afecta solament a la palmera denominada “canàries” de les
quals Lloret té –de públiques- entre 40 i 50 (algunes a Sa Caleta); de
privades n’hi ha moltíssimes més.
A Lloret s’han detectat 17 palmeres privades afectades, de les quals 5 estan
molt greus i està previst ja tallar-ne 3 de forma immediata. Com a
conseqüència, en l’actualitat el tema no es pot considerar com greu i està
controlat en la forma que acabem d’informar.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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