ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 10/10
Dia: 27 de setembre de 2010
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22:25 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President, del grup municipal CIU
Assisteixen els regidors:
Romà Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Lluïsa Parrilla Alcalde
Joan Carles Amaya Quinto
Darwin Austrich Martell
Santiago Ontañón Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Eduard Coloma Boada
David Reixach Saura, Secretari Accidental
S’han excusat d’assistir-hi:
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Lidia Garcia Fernandez
Joaquim Teixidor Planells
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (05/07/2010
02/08/2010).
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L’Alcalde sotmet a votació les actes de les sessions plenària de dates
05/07/2010 i 02/08/2010, que són aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
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DESPATX D’ALCALDIA AGOST 2010
-

Dia 4 d’agost: Participació en el programa emès per Onda Cero
Ràdio.

-

Dia 6 d’agost: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, a la
inauguració de pintura de Àngels Matias a l’espai Marina.

-

Dia 15 d’agost: Assistència delegada al regidor Sr. Ivan Tibau a la
VI cursa dels boscos de Lloret amb BTT.

-

Dia 20 d’agost: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
programa de ràdio de Onda Rambla.

-

Dia 21 d’agost: Assistència delegada a la regidora Laura Bertran
juntament amb altres regidors a les festes del barri del Molí.

-

Dia 27 d’agost: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
concert de música tradicional del Pirineus a l’ermita de Santa Cristina.

-

Dia 28 d’agost: Assistència delegada a la regidora M. Antònia Batlle
juntament amb altres regidors al sopar del 5è aniversari del
l’Associació de les Alegries.

-

Dia 29 d’agost: Assistència al lliurament de copes de l IV Regata de
la Lliga Catalana de Llaguts, a Sa Caleta.

-

Dia 30 d’agost: Assistència delegada a la regidora Sra. Ester Olivé a
la festa de comiat del casal d’estiu municipal de l’escola Pere Torrent.

DESPATX D’ALCALDIA SETEMBRE 2010
-

Dia 3 de setembre: Assistència a la inauguració de l’exposició de
l’escola Neus Dalmau a l’espai Marina.

-

Dia 8 de setembre: Participació en el programa Bon dia i Bona Hora
de Nova Ràdio Lloret.

-

Dia 10 de setembre: Assistència a Blanes a l 2a edició de les
jornades de reconstrucció històrica romana “Blanes a Eterna”.

-

Dia 11 de setembre: Participació juntament amb els regidors
municipals, als actes programats en motiu de la Diada.

-

Dia 11 de setembre: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura
Bertran, a la inauguració de l’escola de música Sis Cordes.

-

Dia 12 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors
municipals a la Festa de les Alegries.

-

Dia 12 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors a
l’aniversari del Club Bàsquet Lloret.
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-

Dia 12 de setembre: Assistència, juntament amb els regidors de la
corporació, als actes programats en motiu de la 8a Nit del Turisme
Lloretenc i a la posterior cloenda dels actes del Centenari de la Costa
Brava.

-

Dia 13 de setembre: Assistència al sopar reunió ofert pel Cercle
d’Economia

-

Dia 16 de setembre: Participació en el programa del Canal Català,
Catalunya Opina.

-

Dia 16 de setembre: Assistència juntament amb els regidors de la
corporació al concert ofert per l’associació de comerciants de Lloret,
de Sergio Dalma al Gran Casino Costa Brava.

-

Dia 17 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr.
Ignasi Riera, a la presentació de la Setmana de la Mobilitat i Lloret
Natura.

-

Dia 17 de setembre: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura
Bertran, a la conferència sobre l’alzheimer Fundació Lauretum.

-

Dia 18 de setembre: Assistència al dinar ofert per l’Obreria de
Santa Cristina.

-

Dia 18 de setembre: Assistència al sopar ofert en motiu de la XXII
Nit de la Pesca Catalana, presidia pel Molt Hble. Sr. José Montilla,
president de la Generalitat.

-

Dia 19 de setembre: Assistència al torneig d’hoquei, Dona
Marinera.

-

Dia 21 de setembre: Assistència al Consell Rector de la Corporació
de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Blanes.

-

Dia 21 de setembre: Recepció i visita a diferents indrets de Lloret al
Sr. Martí Saballs, sots director del diari Expansión.

-

Dia 21 de setembre: Recepció,delegada al regidor Sr. Ignasi Riera,
del Sr. Andrey Peonka, president de la província de Bielsko de
Polònia.

-

Dia 21 de setembre: Assistència, delegada a la regidora Sra. Laura
Bertran i altres regidors, a la inauguració de la 8a setmana
intercultural i solidària.

-

Dia 23 de setembre: Inauguració de les jornades Comitur,
celebrades a l’auditori de l’hotel Evenia.

-

Dia 23 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Ivan
Tibau, a la presentació en roda de premsa del VIè campionat
d’europa de Pitch & Putt.
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-

Dia 23 i 24 de setembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi
Riera, a Ecoplayas celebrat a Gijon, per recollir una distinció pe a les
platges de Lloret de Mar.

-

Dia 24 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors al
sopar homenatge en memòria del Dr. Echazarreta, a l’hotel
Monterrey.

-

Dia 25 de setembre: Assistència a Hostalric a la signatura del
conveni d’intangibles, entre la Generalitat i els Ajuntament de les
comarques gironines, amb l’Hble. Conseller Josep Huguet.

-

Dia 25 de setembre: Assistència a Hostalric a la inauguració de la
Fira Gastroart.

-

Dia 26 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors a
l’acte de cloenda del VIè Campionat d’Europa de Pitch & Putt.

-

Dia 27 de setembre: Assistència als actes en motiu del Dia Mundial
del Turisme, organitzats per la Federació d’Hostaleria, al Castell de
Biart.

3. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2011.
A Petició de l’Alcalde, pren la paraula el Sr. Josep Valls, regidor delegat
d’hisenda, que inicia la seva exposició recordant que, com cada any en
aquestes dates es procedeix a aprovar la modificació d eles ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Entrant ja en els aspectes concrets que es modifiquen, el Sr. Valls explica,
pel que respecta a l’ordenança general de inspecció, gestió i recaptació, que
s’afegeix un apartat tercer a l’article 4, en base al qual cap persona que
tingui deutes pendents amb l’ajuntament podrà gaudir de beneficis fiscals.
També en l’ordenança general es modifica la classificació de diversos
carrers
Prossegueix el Sr. Valls informant que la taxa d’escombraries puja una
mitjana de 1’98%. I ressalta que s’incrementa en 1 € l’import de la taxa
que paguen els diferents municipis que aboquen a l’abocador de residus de
Lloret.
Respecte a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per al subministrament
d’aigua potable, el Sr. Valls informa que es modifica en el sentit de que, en
el tram de més consum la tarifa en baixa s’augmenta en 1 cèntim, mentre
que tot el que suposa l’excés del mínim s’incrementa 3 cèntims.
Pel que fa a l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per a la
utilització de instal.lacions municipals, el Sr. Valls explica que s’afegeixen
els nous equipaments culturals, i també comenta que en alguns casos es
passa de taxa a preu públic.
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A continuació el Sr. Valls relaciona tots els impostos i taxes que no
experimenten cap variació, és a dir, que tenen un increment del 0%, i
recorda que es tracta de la majoria de tributs.
En relació a l’Impost sobre béns immobles, informa que augmenta només
un 1% i perquè augmenta el valor cadastral i no perquè l’ajuntament hagi
decidit incrementar-lo.
El Sr. Valls conclou la seva primera intervenció dient que l’any 2011
l’increment de la pressió fiscal global de l’Ajuntament serà només d’un
0’7%, per la qual cosa creu que es pot dir que l’Ajuntament congela els
seus impostos i únicament adequa les taxes a les noves necessitats.
Intervé el Sr. Coloma, explicant que es decideix congelar els impostos
després de l’increment dels darrers anys, i entén que això és el que toca.
No obstant, reclama que es donin facilitats per fraccionar els pagaments.
Pel que fa a la taxa per a la recollida de residus, afirma no tenir clar perquè
es produeix un increment del 2% en concepte de transport.
En relació a la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua,
entén que l’increment és per cobrir el servei, però trobar a faltar que
l’empresa concessionària realitzi campanyes de sensibilització per fomentar
l’estalvi d’aigua, malgrat que aquesta és una de les seves obligacions
contractuals.
Finalment, el Sr. Coloma considera que els ciutadans de Lloret de Mar
haurien de tenir bonificacions en relació a la taxa per a la utilització de la
sala de plens.
Intervé el Sr. Garcia, que considera que es tracta d’un increment moderat
tenint en compte els temps de crisi.
En relació a l’Ordenança Fiscal número 20, el Sr. Garcia pregunta si es
tornarà a renovar el contracte d’arrendament de la sala cultural amb el
Casal de l’Obrera.
Pren la paraula el Sr. Amaya, que inicia la seva intervenció dient que
enguany l’equip de govern no s’ha atrevit a pujar els impostos tal com ha
vingut realitzant any rere any, i espera que la decisió no vingui motivada
per raons de maquillatge electoral.
Prossegueix el Sr. Amaya dient que l’IBI, l’IAE, l’ICIO, i l’impost sobre els
vehicles, com és raonable, no s’han tocat, tot i que l’IPC interanual estatal
al mes d’agost de 1’8% i el 2’1% a Catalunya, que esperem es vegin
reflexats a les nòmines dels treballadors i treballadores. En canvi si que ha
pujat la taxa d’escombraries amb una mitjana del 1’95% superior a la
mitjana aplicada l’any passat de 1’71%, tot i que, el que cal fer, és posar
un punt de partida, que és el principi de legislatura, es a dir la puja de la
taxa d’escombreries ha sigut del 10’7% en aquests darrers quatre anys, es
a dir, de 12 € a un habitatge.
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Així, el Sr. Amaya considera que, coneixedors de que s’està a punt d’obrir a
concurs a un nou concessionari, o possiblement el mateix, s’està davant l’
oportunitat de conèixer millor si el servei que l’Ajuntament de Lloret de Mar
contracta, es porta a terme. Moltes vegades s’ha tingut que avisar a aquest
servei per fer accions que s’han deixat sense fer, i no creu que sigui un
servei mal pagat.
Prossegueix el Sr. Amaya, que comenta que una altra taxa que no varia és
la del ús de la deixalleria. En aquest sentit, torna a insistir, un altre any, en
que es premiï a aquelles persones que reciclen, a les persones que fan servir
de forma regular la deixalleria municipal, com articular una bonificació de taxa
d'escombreries en funció de les aportacions que es facin a la deixalleria. Hem
rebut queixes de veïns que després de utilitzar la deixalleria els hi ha resultat
molt car, i això pot caure en dir, “no reciclem”.
En relació al servei de clavegueram, el Sr. Amaya fa notar que la taxa no
es toca, després d’una pujada del 8% l’any passat. També comenta que el
rebut d’escombreries i clavegueram pujarà, per un pis, la quantitat de
2,30€, de 136,05€ a 138.35€. Des de l’any 2007 en que es va produïr un
increment, aquesta pujada haurà sigut de 18,05 € a un habitatge.
Pel que fa a la taxa de subministrament d’aigua potable, afirma que
incrementa una mitjana del 2% al 2’25%. Encara que el Sr. Valls afirmi que
la pujada és només d’0,01 d’€, s’ha de matisar que, efectivament, aquesta
és la pujada en el casc urbà, sempre que no es superi el mínim de
10m3/abonat/mes. Però si es supera l’increment es triplica, ja no és 0,01 €
si no 0,03 €, i si es multiplica pel consum, s’afegeix la conservació del
comptador, el tram de l’ACA i l’IVA sortirà l’import definitiu del rebut d’aigua
que els hi arriba a casa.
Així, el Sr. Amya recorda que, per defecte, a aquelles famílies que no
excedeixin del mínim de consum s‘els hi cobra aquest mínim. Per exemple
al veïnat de Mas Baell, aquest 0’01€ representa un 1’2 € més l’IVA, deixant
els rebuts anuals de l’aigua en una pujada de gairebé 4 € anuals en dos
anys i de 7 € en aquesta legislatura.
Aquestes pujades es justifiquen per l’increment dels costos del servei, tot i
així, a l’informe d’intervenció diu que no es cobreix aquesta pujada de
costos amb l’increment de taxes. Per tant, el Sr. Amaya considera que és el
moment de fer més esforços i cobrir més amb altres ingressos corrents no
afectats i deixar d’incrementar la pressió fiscal a les famílies ja que, per
cert, Lloret de Mar es troba entre els 29 municipis amb major pressió fiscal
als ciutadans.
El Sr. Amaya entén que els serveis s’han de cobrar, però es pregunta si es
destinen aquests serveis directament als ciutadans de Lloret, o hi ha un
privilegi de serveis cap a els que ens visiten.
El Sr. Amaya finalitza aquesta intervenció preguntant a l’equip de govern
l’estat de cobrament de la taxa de l’ús del domini públic a les empreses de
telefonia mòbil.
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En torn de rèplica, intervé el Sr. Valls explicant que el fraccionament que
demana el grup municipal d’ERC és possible però pel conjunt dels rebuts, no
per un d’individual. No obstant, apunta que el que si es possible per un
rebut individual és l’aplaçament.
En relació a les escombraries, el que s’està fent és adequar les taxes a la
realitat dels costos. També en relació a les escombraries, informa que s’està
treballant en un plec de condicions que haurà de regular la nova concessió
que es licitarà l’any vinent.
Sobre la taxa d’aigua, el sr. Valls manifesta que ja sabia que mentre ell
parlaria de l’increment en diners, l’oposició ho faria en percentatges. Dit
això, el sr. Valls afirma que el que es vol es potenciar l’estalvi penalitzant el
consum que passi dels 10 m3.
Sobre la pregunta realitzada pel Sr. Garcia en relació a la sala cultural del
Casal de l’Obrera, el Sr. Valls explica que no hi ha cap contracte
d’arrendament amb l’associació del Casal de l’Obrera i que, per tant, no es
paga cap lloguer, si no que es va signar un conveni amb aquesta associació
en virtut del qual l’Ajuntament arranjava la sala a canvi de que la pogués
utilitzar fins que estigués en funcionament el nou Teatre.
En relació a la intervenció del Sr. Amaya, el Sr. Valls li diu que porta dos
anys, és a dir, el 50% de la legislatura demanant que es congelin els
impostos, i li comenta que és molt difícil fer inversions i quadrar els
pressupostos sense pujar els impostos.
En referència a la taxa pel subministrament d’aigua, el Sr. Valls explica que
cal saber que tots els consums que passin dels trams fixats més del 50% de
l’import del rebut va per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i que el preu
de la taxa a cobrar per aquest escreix els fixa també l’ACA, la qual destina
el que recapta en aquest concepte a infraestructures com la dessaladora.
El Sr. Valls li demana al Sr. Amaya d’on ha tret la dada segons la qual Lloret
seria un dels 29 municipis amb més pressió fiscal, ja que les dades que ell
disposa no indiquen això ni molt menys. Així, el Sr. Valls comenta, a mode
d’exemple, que la taxa que es paga a Lloret de Mar per la llar d’infants
municipal és de 108 € i que disposa d’un llistat de 20 Ajuntaments de
Catalunya, d’entre els quals hi ha municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona i també de comarques, i que en tots ells la taxa per la prestació
del servei de llar d’infants és superior al que es paga a Lloret. Li torna a
demanar al Sr. Amaya que li agradaria poder consultar les seves fonts.
Pren la paraula novament el Sr. Coloma, que afirma entendre que el preu
de la taxa ha de cobrir els costos del servei, però també entén que seria
positiu que es fessin auditories de l’Ajuntament a les empreses
concessionàries. En relació a la taxa per a la recollida de residus, diu saber
que els cost del transport dels residus ha augmentat, però no sap si es
tracta d’una pujada significativa.
Sobre la gestió dels residus, el Sr. Coloma demana que donin l’oportunitat
als grups de l’oposició de fer contribucions al plec de condicions que reguli
la nova licitació abans de dur-lo a aprovació del Ple.
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Sobre la possibilitat de fraccionar els tributs el sr. Coloma insisteix en que
hauria de ser possible pagar fraccionadament els rebuts del mes d’abril al
mes d’agost.
Finalitza la seva intervenció dient que és obvi que tocava congelar i que si
no ho haguessin fet. Tothom se’ls hagués tirat a sobre. Anuncia el seu vot
negatiu perquè no acaba d’entendre l’increment en el transport de residus.
El Sr. Garcia recorda que l’any passat es van abstenir en l’aprovació d eles
ordenances fiscals perquè es van congelar els impostos i ells hi estaven
d’acord. Aquest any, com també s’opta per la congelació, votaran a favor.
Quant al Casal de l’obrera, el sr. Garcia diu que potser no hi ha
arrendament, però si que hi ha conservació i manteniment, i pregunta si es
seguirà mantenint aquesta sala després de la inauguració del teatre.
Intervé novament el Sr. Amaya, que , en primer lloc, agraeix al sr. Valls
que els hagi convidat a fer aportacions en el nou plec de condicions
regulador de la concessió del servei de recollida d’escombraries si gestió de
residus.
Pel que fa al tram del rebut de l’aigua que cobra l’ACA, el Sr. Amaya afirma
estar totalment d’acord en que es cobri per l’escreix. En aquest sentit, fa
notar que si una família consumeix per sota el mínim, l’Ajuntament li cobra
el mínim, però si en canvi, es consumeix per sobre els trams, l’ACA només
cobra per allò que realment es consumeix.
Per altra banda, el Sr. Amaya pregunta com està el tema del cobrament de
la taxa d’ocupació del domini públic a les empeses de telefonia mòbil, a la
qual cosa respon el Sr. Valls dient que aquest any s’han liquidat 458.000 €.
Prossegueix el Sr. Valls, que torna a parlar dels trams fixats per l’ACA en el
rebut de l’aigua. En aquest sentit, explica que mentre l’ajuntament estableix
2 trams, l’ACA en fixa 3. També diu que l’ACA no cobra el consum real, si
no que els preus que cobra l’ACA estan molt per sobre el que cobra
l’Ajuntament en tots els trams. Una altra cosa però, és si el límit a partir del
qual es cobra el tram de l’ACA han de ser 10 m3, o s’ha d’incrementar o
disminuir, aspecte que, al seu entendre, es pot discutir.
Finalment, pel que fa a la possibilitat d’estudiar bonificacions pels residents
per la utilització de les dependències municipals, comenta que pot tenir-se
en compte de cara a l’any que ve.
Finalment, intervé l’Alcalde que, en primer lloc, es dirigeix al Sr. Garcia en
relació a la seva pregunta sobre la sala del Casal del Obrera, sobre la qual
comenta que, al seu entendre, és una sala molt útil per Lloret, però que en
el moment en que entri en funcionament el nou Teatre se n’haurà d eparlar
i s’haurà de decidir si segueix utilitzant o no. Pensa que pot anar bé per
espectacles de petit format, però en qualsevol cas, la decisió s’haurà de
prendre quan entri en funcionament el nou Teatre. L’Alcalde convida al Sr.
Garcia a expressar la seva opinió en el moment en que s’hagi de prendre la
decisió.
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Aprofitant l’avinentesa, l’Alcalde parla sobre el nou Teatre, en relació al qual
comenta que la inauguració estava prevista que fos per Sant Romà, però
explica que l’empresa contractista ha entrat en concurs de creditors i això
dificultarà que pugui acabar-se a la data prevista. Sobre l’esmentat concurs
de creditors, l’Alcalde informa que ja s’han nomenat els interventors i que
estan previstes reunions setmanals amb l’empresa contractista amb
l’objectiu de que l’obra s’acabi el més aviat possible. Comenta que
l’empresa els ha comunicat la seva voluntat d’acabar l’obra. No obstant,
també diu que si veuen dificultats per part de l’empresa intervindria
l’Ajuntament per acabar-la.
En referència a la intervenció del Sr. Amaya, l’Alcalde comenta que la
congelació impositiva d’aquests dos darrers anys s’ha fet perquè estem en
època de crisi i perquè molts ciutadans ho estan passant malament. Però
vol recordar que l’Ajuntament al congelar els impostos no només deixà de
guanyar si no que també hi perd, ja que ha de suportar l’IVA sense poder-lo
repercutir. L’Alcalde també comenta que els increments impositius que
s’han realitzat en època de bonança econòmica han servit per dur a terme
projectes essencials per Lloret, i cita una llarga llista d’obres executades els
darrers anys, entre d’altres la remodelació de l’Avinguda Amèrica, el Parc de
Can Xardó, Can Ribalaigua, la llar d’infants Els Pops i més de trenta carres
que s’han remodelat.
Finalitza la seva intervenció dient que qui vol fer coses necessita
pressupost.
A continuació, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada
per majoria absoluta amb 13 vots a favor (grups municipals de CIU, PP i ICV/EUIA) i 4 vots en contra (grups municipals del PSC i ERC).
El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:
“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:
1 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
A l’article 4 s’afegeix l’apartat 3, quedant redactat de la següent forma:
Article 4. BENEFICIS FISCALS
1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'interpretaran en sentit
restrictiu.
2. Quan en les respectives Ordenances es declari algú amb dret a
exempció o bonificació, aquest benefici no empara les persones que,
sigui quina sigui la seva relació amb l'exempt, tinguin personalitat
pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei l'exempció o
bonificació.
3. Per tal de poder gaudir de qualsevol benefici fiscal potestativament
establert per l’Ajuntament en una ordenança fiscal (és a dir, que no
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sigui d’obligatòria aplicació per previsió expressa de la llei), és
necessari no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament per qualsevol
concepte, entenent com a deutes pendents aquells que es trobin en
període executiu de pagament, havent adquirit fermesa la
corresponent liquidació.”
En la classificació de carrers es modifiquen i s'afegeixen determinades
vies públiques amb la seva corresponent categoria que figuren a l'Annex I
d'aquesta proposta.
2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- 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
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:

Recollida i
transport

Reciclatge

Tractament

68,00

19,00

31,35

13,00

3,50

5,64

9,70

2,70

3,92

413,00
529,50
843,00

116,00
148,50
237,00

183,92
245,58
368,89

1.052,00

296,50

459,80

625,00
937,00
1.076,00

176,00
264,00
303,00

274,84
398,15
457,71

780,00
1.249,50
1.436,50

219,00
351,50
404,00

336,49
526,68
607,15

207,00
311,00
625,00
720,00

58,00
87,00
176,00
202,00

93,01
123,31
257,07
296,78
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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
De 121 m2.a 400 m2
més de 401 m2
j) Càmpings:
Per cada 4 places o fracció

102,00
207,00
497,00
571,00

28,30
58,25
140,50
160,30

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

937,00
1.404,50
2.250,00

264,00
395,50
634,40

398,15
612,37
956,18

68,50

19,30

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 68,00 € per Recollida i Transport, 31,35 € per Tractament
i 19,00 € 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 sollicitin 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 €.
Si l’import calculat segons les unitats urbanes és inferior als cost calculat en
funció de les tones abocades, s’estarà a la quantitat superior. 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
sollicitar un conveni anual amb la Corporació.
Es fixa la quantitat de 56,00 €/Tona per al tractament de residus
abocats per Administracions Públiques i per les Companyies de Serveis
Públics.
L’apartat 8 quedarà redactat de la següent manera:
8.- 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 56,00 €/Tona per la totalitat de les tones
entrades, en còmput mensual.
2.2.-TAXA
PER
AL
SUBMINISTRAMENT
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.13)

D’AIGUA

POTABLE

L’article 6è queda redactat de la següent forma:
BASES

I

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

0,49 €/m3
0,95 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,43 €/m3
0,84 €/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

0,63 €/m3
1,22 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,56 €/m3
1,12 €/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

0,69 €/m3
1,36 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,61 €/m3
1,26 €/m3

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

0,90 €/m3
1,70 €/m3

Dependències municipals
Provisionals d’obres.

0,39 €/m3
1,78 €/m3
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AIGUA REGENERADA
El usuari del consum d’aigua regenerada procedent de la EAP de Lloret,
distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al efecte, abonarà una
tarifa de 0,10 €/m3.
CONSERVACIÓ DE COMPTADORS
No es modifiquen les tarifes
S’afegeix el següent paràgraf:
“En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no
atribuïble a la negligència de l’abonat, i sempre i quan l’abonat acrediti que
ha solventat la incidència aportant a l’entitat subministradora la
documentació justificativa de la reparació de la fuita, s’aplicarà en el rebut
corresponent les mesures reductores, consistents en facturar amb la tarifa
de primer tram, als m³ corresponents a la fuita.
Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es podrà aplicar a un
mateix client més d’un cop, en un període de dos anys”
2.3.- TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM.15)
A l’article 4 :
Les tarifes del curs 2010-2011 seran les mateixes pel curs 2011-2012.
Es deroga el següent redactat:
“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.”
2.4.- TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM.
16)
A l’annex de tarifes, als epígrafs 1.- CURS D’IDIOMES i 2.- CURSOS
ESPORTIUS, allà on diu curs 2009-2010 ha de dir curs 2010-2011 i allà on
diu curs 2010-2011 ha de dir 2011-2012.
2.5.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTALLACIONS MUNICIPALS
(ORDENANÇA NÚM. 20)
Es modifica el títol que passa de TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’
INSTALLACIONS ESPORTIVES a denominar-se TAXA PER LA UTILITZACIÓ
D’ INSTALLACIONS MUNICIPALS.
Es modifica l’article 1 que queda redactat de la següent manera:
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D’acord amb el que disposa l’article 20.4 epígraf o) de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Lloret de Mar estableix la taxa per l’ús
dels bens i installacions municipals i pels serveis inherent a elles.
L’Annex de tarifes es modifica de la següent forma:
A) INSTALLACIONS ESPORTIVES
Les tarifes del període setembre-2010/agost-2011 seran les mateixes per el
període de setembre-2011/desembre 2011 i pel període de gener fins
l’agost de 2012.
B) INSTALLACIONS CULTURALS (Teatre Municipal, Casa Cultura i
Casal de l’Obrera)
TIPUS
JORNADA COMPLETA (Més
JORNADA: de 6 hores fins a un màxim
de 12 hores)
SOLLICITANT:
A
B
C
ESPAIS / PREUS €
SALA GRAN
ALTRES SALES I
BUCS D’ASSAIG
ALTRES ESPAIS

MITJA JORNADA
(6 hores
seguides)
A
B
C

HORA EXTRA ( Fora
de la jornada
contractada)
A
B
C

Exempt 150 400 Exempt
Exempt 80 300 Exempt

75 200 Exempt
40 150 Exempt

30
20

60
40

Exempt

25

15

30

50 150 Exempt

75 Exempt

SOLLICITANT:
A: Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i figura en el Registre
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar.
B: Entitat/ Assoc. Cultural amb ànim de lucre i no figura en el Registre
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar.
C: Empreses / Particulars
NORMES DE GESTIÓ
Els dies utilitzats per assajos, muntatges i desmuntatges tindran una
reducció del 50% en funció de la jornada contractada .
Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 40%
La fracció d'hora es comptabilitza com una hora completa Les hores extres
s'apliquen desprès de la contractació de la jornada completa o mitja jornada
de manera diària Les entitats i associacions no lucratives que facin pagar
entrada a qualsevol quota per accedir a les activitats organitzades en la
cessió dels espais, no se'ls aplicarà la quota reduïda del servei de cessió
d’espais sinó la que s'aplica als particulars o empreses.
Aquestes tarifes són exclusivament per la utilització de les installacions. Per
a les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la preparació i
realització de les activitats s’estarà a les condicions establertes en la forma
de gestió aprovada per l’ajuntament.
C.- ALTRES INSTALLACIONS
a) Utilització de la Sala de Plens per a la celebració de

200,00 €
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matrimonis civils
b) Utilització de sala de plens o altres installacions
municipals anàlogues per a entitats sense fi de lucre
c) Utilització d’espai per a la installació d’equips
remisors a la caseta Roca Grossa II

38,00 €/sessió
500,00 €/any

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 .
2.6.- TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS
HISTÒRICS O ARTÍSTICS, PARCS I JARDINS I ALTRES CENTRES O
LLOCS ANÀLEGS. (ORDENANÇA FISCAL 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
4,00 € /persona
2,00 €

-

€

/persona

/persona

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)
Bono jardí

2,00 €

/persona

- €
10,00 €

/persona

Reportatges fotogràfics amb fins no comercials

85,00 €

Dia

CAN SARAGOSSA
Descripció
Normal
Reduïda (jubilats, carnets: jove, estudiant,
familiar,minusvàlid)

Preu
4,00 € /persona

Preu
3,00 € /persona
1,50 €

/persona
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Sense cost (<12anys, grup escolar, grup
escolar AAVV, accions Ajuntament, accions
Lloret Turisme, premsa, accions promocionals,
jornades Portes Obertes, soci preferent, ICOM,
acompanyant grup)
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)
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)
TARIFES ESPECIALS ELEMENTS MOLL
Descripció
Grups adults
Grups jubilats
Grups adults intermediaris
Grups jubilats intermediaris
Pass.Museu Obert Lloret
Pass.Museu Obert Lloret reduït
Pass.Museu Obert Lloret intermediari
Pass.Museu Obert Lloret int. Red
Visita pedagògica + taller didàctic

-

€

/persona

Preu
3,00 € /persona
1,50 €

-

€

/persona

/persona

Preu
3,00 € /persona
1,50 €

-

3,00
2,00
2,00
1,00
9,00
6,00
7,00
4,00
4,00

€

/persona

/persona

Preu
€ * Grups
€ * Grups
€ * Grups
€ * Grups
€ /persona
€ /persona
€ /persona
€ /persona
€ /persona

Validesa passaport MOLL: 7 dies
* És considera grup un mínim de 25 persones
Queden derogades les tarifes no contemplades en aquest annex.

3.- MODIFICACIÓ DE LA REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS
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Es modifica l’apartat 2 de l’annex al Reglament General de Preus Públics
que queda redactat de la següent manera:
2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES
La fixació dels imports dels preus públics per serveis i activitats diverses es
delega a la Junta de Govern Local, 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
Deixalleria Municipal

Queden derogats la resta de preus del punt 2 no contemplats en aquesta
modificació.
4.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2011, 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 2011, 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
2011.
5.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L’acord de modificació de les Ordenances Fiscals i la reglamentació
dels preus públics se sotmetran a informació pública per un termini de 30
dies en el que els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin adients, d’acord amb el que estableix l’article 17.2
del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. Si en
el transcurs de l´ esmentat termini no es presenten reclamacions,
l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, d’acord a l’article 17.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i el 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
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

Codi

SG

1236 C
1235 C
803 C

NOUS CARRERS
Nom del carrer

C

Situació

BÒLSENA
CRETA
SARDENYA

4
4
4

Urb. Canyelles-Urcasa
Urb. Canyelles-Urcasa
Urb. Canyelles-Urcasa
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1237 PS

Codi

SG

SORRENTO

4

Urb. Canyelles-Urcasa

CANVI DE NOM
Nom del carrer

C

Situació

Es canvia la denominació del carrer:
8016 C

PITÀGORAS

2

Mas Arbòs

2

Mas Arbòs

Per la denominació de:
8016 C

DEL XINO-XANO

4. APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE LA “CARTA INTERNACIONAL
PER CAMINAR”, EN EL MARC DE LA SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE i SEGURA 2010.
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Riera, regidor delegat de medi
ambient i mobilitat, llegeix íntegrament el text de la proposta.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta se sotmet a votació i queda
aprovada per unanimitat dels assistents.
El text de la proposta aprovada és el següent:
“Vist que a través de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, es
promouen diverses actuacions relatives a la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible i Segura.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura,
i mitjançant la Carta Internacional per Caminar, es pretén crear un
món on la gent esculli i li resulti possible caminar com a forma de
desplaçament, per a sentir-se relaxat, i un món on les autoritats,
organitzacions i particulars:
•
•
•

Reconeguin el valor de caminar.
Es comprometin a desenvolupar comunitats saludables,
eficaces i sostenibles.
Treballin conjuntament per a superar les barreres físiques,
socials i institucionals que sovint limiten la possibilitat de la
gent d’escollir caminar.

D’aquesta manera es proposen un conjunt d’accions descrites com a
millores per a ser implantades en les comunitats i ciutadania. Les
quals inclouen:
o
o
o
o
o
o

Incrementar la mobilitat integral.
Dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones.
Millorar la integració de les xarxes de vianants.
Planificació territorial i usos del sòl com a suport a la
comunicació a peu.
Reduir el perill d’atropellaments.
Millorar la sensació i seguretat personal.
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o
o

Augmentar el suport de les institucions.
Desenvolupar una cultura del caminar.

La Carta Internacional per caminar és un document elaborat i
promogut per Walk 21, organitació internacional que sorgeix per
defensar el desenvolupament de comunitats saludables, eficients i
sostenibles, on la gent esculli caminar, així com per donar suport,
estimular i inspirar millors polítiques i actuacions que creïn i
promoguin entorns en els que les persones optin per caminar, com un
indicador de les comunitats habitables.
Mitjançant la Carta Internacional per Caminar, Walk 21 pretén
disposar d’una visió per crear un món on la gent esculli i sigui capaç
de caminar, com una forma de desplaçament, saludable i distesa.
La Carta Internacional per Caminar identifica les necessitats dels
vianants i proporciona un marc comú per ajudar les autoritats a
reorientar les seves polítiques actuals, les seves activitats i relacions
per a crear una cultura on la gent esculli caminar.
El Ple Municipal amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la signatura de la Carta Internacional per Caminar,
promoguda per l’entitat Walk 21, a proposta de la Fundació Mobilitat
Sostenible i Segura, dins el marc de la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible i Segura 2010.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Mobilitat Sostenible i
Segura, als efectes adients”.
5. RECTIFICACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE LA FITA COMUNA ALS
MUNICIPIS DE LLORET DE MAR, MAÇANET DE LA SELVA I TORDERA,
CONTINGUDA EN L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE 07/06/2010 ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE LLORET DE MAR- DE MAÇANET DE LA
SELVA i LLORET DE MAR-TORDERA.
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Riera exposa la proposta en termes
similars als de la seva redacció.
Sense que hi hagi intervencions, es procedeix a la votació, i la proposta
queda aprovada per unanimitat dels assistents.
El text de la proposta aprovada és el següent:
“En data 30/11/2009 el Ple municipal acorda l’inici de l’expedient de
delimitació del terme municipal de Lloret de Mar amb els municipis de
Blanes, Tordera i Maçanet de la Selva.
En data 07/06/2010 es varen signar les actes de les operacions de
delimitació entre Lloret de Mar-Maçanet de la Selva i Lloret de MarTordera.
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En data 05/07/2010 el Ple municipal va aprovar les dues actes
signades el dia 07/06/2010.
Assabentats de l’existència física d’una fita comuna als termes
municipals de Lloret de Mar, de Maçanet de la Selva i de Tordera, que
pel que fa a la delimitació entre Lloret de Mar i Maçanet la denominen
“FITA 1”, i pel que fa a la delimitació entre Lloret de Mar i Tordera la
de “FITA 3”, cal fer-la constar a les actes de les operacions de
delimitació de data 7 de juny del 2010 entre els termes municipals de
Lloret de Mar-Maçanet de la Selva i Lloret de Mar-Tordera.
A tal fi, el passat dia 28 de juliol d’enguany, es van personar al lloc
indicat els tècnics de la Comissió de Delimitació representants de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, de Tordera i de Maçanet de la Selva,
així com de la Direcció General d’Administració Local i de l’ICC, i van
reconèixer la fita monumentada en el lloc indicat.
D’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i
de les mancomunitats 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.- Aprovar la rectificació de la descripció de la FITA 1 comuna
als municipis de Lloret de Mar, de Maçanet de la Selva i de Tordera,
continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 7 de
juny del 2010 entre els termes municipals de Lloret de Mar i de
Maçanet de la Selva, que ha de quedar descrita de la manera
següent:
Fita 1: se situa a la zona del poblat ibèric de Montbarbat, a uns
seixanta-cinc metres al sud-oest del vèrtex geodèsic número
304109015. Hi ha una fita de pedra, en forma de prisma recte
de base triangular amb la part superior arrodonida, de trentaset centímetres de costats a la base i un metre i cinc
centímetres d’alçària. Té gravades les inscripcions 13 LLORET a
la cara sud-est, MASSANET a la cara nord-oest i TORDERA a la
cara oest. Al costat oest hi ha una altra fita de pedra, en forma
de prisma recte de base rectangular amb la part superior
arrodonida, de vint-i-sis centímetres per divuit centímetres de
costat a la base i seixanta centímetres d’alçària. Té gravades
les inscripcions MASSANET a la cara nord i TORDERA a la cara
sud. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de
Tordera. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 481467,8 i Y:
4620577,7.
SEGON.- Aprovar la rectificació de la descripció de la FITA 3 comuna
als municipis de Lloret de Mar, de Maçanet de la Selva i de Tordera,
continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 7 de
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juny del 2010 entre els termes municipals de Lloret de Mar i de
Tordera, que ha de quedar descrita de la manera següent:
Fita 3: se situa a la zona del poblat ibèric de Montbarbat, a uns
seixanta-cinc metres al sud-oest del vèrtex geodèsic número
304109015. Hi ha una fita de pedra, en forma de prisma recte
de base triangular amb la part superior arrodonida, de trentaset centímetres de costats a la base i un metre i cinc
centímetres d’alçària. Té gravades les inscripcions 13 LLORET a
la cara sud-est, MASSANET a la cara nord-oest i TORDERA a la
cara oest. Al costat oest hi ha una altra fita de pedra, en forma
de prisma recte de base rectangular amb la part superior
arrodonida, de vint-i-sis centímetres per divuit centímetres de
costat a la base i seixanta centímetres d’alçària. Té gravades
les inscripcions MASSANET a la cara nord i TORDERA a la cara
sud. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de
Maçanet de la Selva. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:
481467,8 i Y: 4620577,7.
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i
Administracions Públiques i als ajuntaments de Maçanet de la Selva i
de Tordera.
QUART.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui,
perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius
aquests acords.
6. ACORD PER A L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DELS MUSEUS
MARÍTIMS DE LA MEDITERRÀNIA
Prèvia autorització de l’Alcalde, exposa la proposta la Sra. Bertran, regidora
delegada de cultura, en termes similars a la seva redacció. Afegeix que
l’Associació de museus marítims actualment la composen 36 membres de
diferents països com Itàlia, França, Portugal, Grècia, Eslovènia, Malta,
Mònaco, espanya i el Regne Unit.
Aprofita l’avinentesa per informar que el proper mes d’octubre tindrà lloc a
Palamós el 6è fòrum de la Mediterrània, en el que es realitzarà una
presentació del Museu Obert de Lloret que duran a terme la Sra. Anna
Fuentes, Directora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar i
ella mateixa.
La Sa. Bertran finalitza la seva intervenció dient que li sembla molt
important fomentar la cultura a Lloret. En aquest sentit, explica que tot just
al principi de ser regidora de cultura un director general de la Generalitat li
va preguntar que feia una regidora de cultura a Lloret, donant a entendre
que Lloret i cultura li semblava un binomi incompatible, i ella afirma que el
seu objectiu és treballar per desmuntar aquesta idea.
Sense que hi hagi més intervencions, se sotmet la proposta a votació, que
queda aprovada per unanimitat dels assistents.
El text de la proposta aprovada és el següent:
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“Vist l’Informe emès en data 20 de setembre de 2010, per la
Directora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar, on
considera oportú que l’Ajuntament de Lloret de Mar, i concretament
el seu Museu del Mar, entri a formar part de l’Associació dels Museus
Marítims de la Mediterrània, per difondre a nivell internacional del
patrimoni marítim lloretenc.
Vist que aquesta associació es constituí l’any 1998, sota l’impuls del
Museu Marítim de Barcelona i té com a finalitat l’assoliment dels
següents objectius:
•
•
•
•
•

Garantir la preservació de la història i la cultura marítimes i la seva
interpretació seguint els estàndards professionals de qualitat.
Millorar els estàndards professionals i promoure la recerca en temes
relacionats amb el patrimoni marítim i el patrimoni històric.
Vetllar per la salvaguarda del patrimoni marítim.
Impulsar la cooperació entre institucions en els camps de la recerca,
publicacions, exhibició, conservació i sensibilització social.
Promoure la legislació que afavoreixi la salvaguarda, estudi i difusió
del patrimoni marítim.
Vist que, d’acord amb l’Informe a dalt esmentat, es considera adient
entrar a formar part d’aquesta Associació, per tal de donar una major
difusió a la riquesa cultural del municipi de Lloret de Mar.
El Ple Municipal amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret de Mar amb el
seu Museu del Mar, a l’Associació de Museus Marítims de la
Mediterrània, la qual implicarà el pagament d’una quota anual de 30
€ en concepte de soci numerari.
SEGON. Notificar aquest acord a l’Associació dels Museus Marítims de
la Mediterrània, a la Directora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, i als Serveis Econòmics municipals”.

7. ACORD DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE A LA JUNTA
DE
GOVERN
LOCAL,
DE
RESOLUCIÓ
DELS
EXPEDIENTS
SANCIONADORS PER INFRACCIONS GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS
PERILLOSOS, PREVISTES EN L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA
TINENÇA D’ANIMALS.
Prèvia autorització de l’Alcalde, exposa el Sr. Riera donant lectura a la
proposta.
Sense que hi hagi intervencions, aquesta se sotmet a votació, i queda
aprovada per unanimitat dels assistents.
El text de la proposta aprovada és el següent:
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“Vist allò que regula el darrer paràgraf de l’article 50.7 de
l’Ordenança municipal de Tinença d’Animals en el terme municipal de
Lloret de Mar, on s’estableix, respecte de la imposició de sancions per
a infraccions greus en matèria de gossos perillosos, que la
competència correspon al Ple municipal, d’acord amb el que preveu
l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985
per la qual s’aprova la Llei Reguladora de la Bases del Règim Local,
no es tracta d’una competència indelegable del Ple.
Vist que es considera oportú que la competència per a resoldre els
expedient sancionadors per infraccions greus en matèria de gossos
perillosos sigui delegada pel Ple municipal en la Junta de Govern
Local, de manera que aquesta pugui resoldre de manera més àgil i
periòdica els esmentats expedients.
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. DELEGAR la competència per resoldre els expedients
sancionadors per infraccions greus en matèria de gossos perillosos,
prevista en l’article 50.7 de l’Ordenança municipal de Tinença
d’Animals en el terme municipal de Lloret de Mar, en la Junta de
Govern Local.
SEGON. Efectuar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, d’acord amb el que disposa l’article 13.3 de la
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu Comú”.
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DEL REGLAMENT DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
CONSERGERIA I MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS.
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, exposa la proposta la Sra. Olivé, regidora
delegada d’educació, en termes similars a la seva redacció.
Intervé el Sr. Garcia, que manifesta que la seva opinió és la mateixa que la
que va expressar quan es va realitzar l’aprovació inicial, és a dir, que no es
pot obligar als conserges a realitzar algunes tasques per la que no estan
formats, i que si es vol plantejar que les duguin a terme, això s’hauria de
reflectir en la categoria i en el sou.
Pren la paraula la Sra. Parrilla que valora negativament que des de l’equip
govern no s’hagi volgut dur a terme una negociació, que no s’hagi fet cap
esforç per arribar a acords. No vol entrar a valorar si són o no tasques que
hagin d’assumir els conserges, però creu que s’hagués hagut de fer un
major esforç per arribar a acords. Manifesta el vot contrari del seu grup.
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Pren novament la paraula la Sra. Olivé, que comenta que el passat mes de
juliol l’Ajuntament va oferir als conserges un curset sobre petites tasques de
manteniment i només dos s’hi van interessar i, al final, un no el va poder
fer perquè estava de baixa.
La Sra. Olivé explica que les tasques de manteniment previstes en el
reglament són molt bàsiques. En concret, les tasques d’electricitat previstes
són canvis de bombetes, fluorescents i fixar tapes d’interruptors. Una de les
coses que s’ha fet en aquesta modificació és detallar encara més quines són
les tasques de manteniment que hauran d’assumir els conserges.
En relació a la petició d’augment salarial, la Sra. Olivé afirma que les petites
tasques de manteniment ja estan previstes a la llei com a tasques
obligatòries pels conserges, per tant, entén que al formar part de la seva
feina la realització d’aquestes tasques no ha de traduir-se en un augment
salarial.
Dirigint-se a la Sra. Parrilla, la Sra. Olivé explica que si que va haver-hi
negociació amb el comitè d’empresa. Concretament, s’hi van reunir el dia
22 d’abril i va ser impossible arribar a un acord perquè el comitè no va voler
fer cap aportació respecte a la proposta de reacció dels articles a modificar,
limitant-se a dir simplement que no estaven d’acord amb el reglament.
També comenta que no s’ha d’oblidar que la majoria de tasques previstes
en aquest reglament la gran majoria dels conserges les duent a terme en el
seu dia a dia.
Intervé el Sr. Coloma anunciant el seu vot favorable, que justifica dient que
entén que les tasques que els reglament encomana als conserges són les
que toquen. Diu comprendre la postura del comitè d’empresa, però també
la de l’Ajuntament.
Pren novament la paraula el Sr. Garcia, que fa notar que la persona
encarregada de dur a terme la formació a la que s’ha referit la Sra. Olivé no
tenia la titulació adequada. Es ratifica en que si hi ha la categoria de
conserge-mantenidor
s’ha de reflectir en el salari. Anuncia la seva
abstenció.
Intervé el Sr. Ontañón, el qual exposa que en qualsevol negociació les dues
parts han de fer les seves propostes, i en aquest cas hi ha una part que no
n’ha fet cap, que és el comitè d’empresa, per la qual cosa troba lògic que, a
falta d’acord, es porti a aprovació la proposta de l’equip de govern.
Finalment, intervé la Sra. Olivé, per precisar que ella no ha dit que no
existís la categoria de conserge-mantenidor, si no que el que ha fet ha estat
recordar quines són les tasques que la llei preveu pels conserges.
Sense que hi hagi més intervencions, se sotmet la proposta a votació, la
qual queda aprovada per majoria absoluta amb 13 vots a favor (grups
municipals de CIU, PP i ERC), 3 en contra (grup municipal del PSC) i 1
abstenció (grup municipal de IC-V/EUIA).
El text de la proposta aprovada és el següent:
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“Mitjançant Sentència núm. 73/2010 dictada en data 21/01/2010 per
la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya es van declarar nuls els articles 8.2,
11, 12, 13 i 16.2 del Reglament del personal municipal de
consergeria i manteniment de centres educatius de Lloret de Mar, per
entendre que, en relació al procediment d’aprovació del Reglament,
calia haver observat, només en referència a aquests articles, els
tràmits d’informe previ i informació i consulta d’acord amb allò
establert a l’article 64 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova l’Estatut dels Treballadors.
Una vegada notificada la Sentència, l’Ajuntament va realitzar la
petició d’informe al comitè d’empresa i es va dur a terme, en data
22/04/2010, l’acte de negociació collectiva sense que s’arribés a cap
acord.
A la vista d’aquests antecedents, el Ple municipal, en sessió de
31/05/2010, va aprovar inicialment la modificació dels articles 8.2,
11, 12, 13 i 16.2 del Reglament del personal municipal de
consergeria i manteniment de centres educatius.
Durant el termini d’exposició púbica s’ha presentat una allegació per
part del President del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament, en el que
expressa el seu rebuig a aquest reglament, ja que considera que si
els conserges de centres educatius han de realitzar algunes tasques
de manteniment caldria canviar la denominació d’aquests llocs de
treball per “conserges-mantenidors”.
Atès que els conserges municipals destinats a centres educatius
pertanyen, per assimilació, a l’Escala Subalterna, i dins les funcions
que l’article 38 d) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals preveu
pel personal d’aquesta Escala s’hi troben les tasques de “consergeria i
manteniment elemental de centres públics municipals i de centres
educatius i, en general, altres tasques de caràcter similar”.
Atès que, d’acord amb el que disposa l’esmentat article 38 del Decret
214/1990, independentment de la denominació concreta del lloc de
treball, són tasques pròpies del personal que realitza tasques de
consergeria en els centre educatius municipals les relatives al
“manteniment elemental” d’aquests centres.
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 l’allegació presentada durant el termini
d’exposició pública pel President del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en base als arguments que figuren en
la part expositiva d’aquest acord.
SEGON. Aprovar definitivament la modificació dels articles 8.2, 11,
12, 13 i 16.2 del Reglament del personal municipal de consergeria i
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manteniment de centres educatius de Lloret de Mar, d’acord amb la
nova redacció aprovada inicialment en sessió plenària de 31/05/2010.
TERCER. Publicar el text íntegre dels articles modificats 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.
QUART. Notificar aquest acord al President del Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, pel seu
coneixement i efectes
escaients”.
9. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL PLA DE MILLORA
URBANA DE CANVI D’ÚS DE LA PLANTA DE SOTERRANI DEL LOCAL
SITUAT AL CARRER JOAN FUSTER I ORTELLS, NÚMS. 12-14 DE
LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls exposa la proposta donant
lectura al seu text.
Sense que hi hagi intervencions, se sotmet la proposta a votació, quedant
aprovada per unanimitat dels assistents.
El text de la proposta aprovada és el següent:
“FETS:
1.- En sessió de data 5 de març de 2010, la Junta de Govern Local
acordà:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pla Especial de canvi
d’ús de la planta soterrani del local situat al carrer Joan Fuster i
Ortells, 12-14, de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat
pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Sotmetre a informació pública el Pla Especial pel termini
d’un mes, a comptar de l’endemà de la darrera publicació
obligatòria, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial
de la Província i un diari de premsa d’àmplia divulgació i al
Tauler d’Anuncis Municipal i Web de la Corporació
2.- L’expedient ha romàs a informació pública pel termini d’un mes
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província núm. 62, de data 31 de març de 2010, Diari de Girona data
24 de març de 2010, web municipal i Tauler d'Anuncis de la
Corporació. Durant el termini d'informació al públic no s'ha presentat
cap allegació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel
Secretari Delegat i que consta a l'expedient administratiu tramès a
aquests.
3.- La Comissió Territorial d’ Urbanisme de Girona, en sessió de data
21 de juliol de 2010 va acordar:
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“1.- Emetre informe, als efectes de l’article 85 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme, sobre el Pla especial de canvi d’ús de la
planta soterrani del local situat al carrer Joan Fuster i Ortells,
12-14, de Lloret de Mar, promogut i tramès per l’Ajuntament de
Lloret de Mar, amb les consideracions següents:
- La figura de planejament derivat adequada a les finalitats del
que es proposa és un pla de millora urbana, d’acord amb
l’article 68 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Per tant, la tramitació
administrativa haurà de ser la prevista a l’article 79.1.b) i 85.1
del Text refós de la Llei d’urbanisme.
- L’apartat 1 (Antecedents) transcriu l’article 79.7 del POUM,
sense tenir en compte que l’apartat 7 de l’article 79 ha resultat
modificat, d’acord amb la modificació del POUM aprovada
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 17 de juny de 2009 (DOGC núm. 5578 de
2.3.10), i per tant caldrà corregir aquest apartat 1 de la
memòria tot recollint el redactat vigent de l’art. 79.7 del POUM.
2.- Assenyalar que el present informe s’emet als sòls efectes
urbanístics i sense perjudici d’altres competències concurrents,
com ara les de la Regió d’Emergències de Girona de la Direcció
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
3.- Indicar a l’Ajuntament que, un cop el pla hagi estat aprovat
definitivament, ha de lliurar en el termini d’un mes a la comissió
territorial d’urbanisme, als efectes d’informació, coordinació i
arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa.
Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquests plans, sens perjudici del règim
de comunicació d’acords regulat per la legislació municipal i de
règim local de Catalunya
4.- Comunicar-ho a l’Ajuntament”
4.- En data agost de 2010, els Serveis Tècnics Municipals redacten el
projecte del Pla de Millora Urbana de canvi de la planta soterrani del
local situat al carrer Joan Fuster i Ortells, núms. 12-14 de Lloret de
Mar, que dona compliment a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona reproduït en el punt anterior.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 70, 81, 85 i 87 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme.
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II.- 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
d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i Turisme,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte del Pla de Millora Urbana
de canvi d’ús de la planta soterrani del local situat al cerrer Joan
Fuster i Ortells, núms. 12-14 de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i
redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
província.
Tercer.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que
preveuen els art. 88 i 103.1 del DL 1/2010, als efectes d’ informació,
coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del
present acord”.
10. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 4/10 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls exposa la proposta en termes
similars a la seva redacció.
El Sr. Coloma, en primer lloc, considera excessiu l’increment de la partida
de promoció econòmica en 38.000 € i considera que, actualment, aquest
tipus de despeses s’haurien de minimitzar.
En segon lloc, i pel que fa al Teatre, el Sr. Coloma recorda que en el seu
moment ja va manifestar el seu desacord amb els preus contradictoris.
Pensa que si això arriba a passar en una empresa privada, segurament el
Director General ja hauria plegat.
Prossegueix el Sr. Coloma, que destaca negativament l’increment de les
multes i, per altra banda, es felicita per les subvencions rebudes, dues de
les més importants atorgades per dos Departaments de la Generalitat
governats per ERC, la qual cosa al seu entendre demostra que ERC a l’hora
de governar i de donar subvencions no mira el color polític. Finalment,
desitja que Lloret de Mar pugui tenir el seu Teatre a finals de novembre.
Intervé el Sr. Garcia, que coincideix amb el Sr. Coloma en qualificar
d’excessiu l’increment de 38.000 € en promoció econòmica, i posa com a
exemple de malbaratament d’haver-se gastat 6.000 € en rotular un cotxe
del Rally.
En relació a les obres del Teatre, el Sr. Garcia va recordant els antecedents.
Així, recorda que es va adjudicar el contracte a l’empresa Tiferca, que
després davant el concurs de creditors d’aquesta empresa, es va autoritzar
la cessió del contracte a Proinosa aprovant-se de seguida uns preus
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contradictoris i que després es va aprovar una modificació del contracte per
valor de 400.000 € a causa d’errors en els amidaments.
Finalment, el Sr. Garcia considera que l’equip de govern és mereix una nota
molt baixa en gestió d’obres municipals, i demana saber el cost total tant
del Teatre com de l’edifici sòcio-cultural.
El Sr. Ontañón reconeix que hi un increment substancial en la partida
relativa a les obres del Teatre, però recorda que el seu grup va votar a
favor dels preus contradictoris perquè els van semblar justificats i que, per
tant, ho tornaran a fer ara.
Pren la paraula el Sr. Amaya, que diu que aquesta és ja la quarta
modificació de crèdit del pressupost 2010 que ve donada per unes despeses
que s’han de suplementar, despesa corrent 76.000€
i inversió
1.987.097,23 €.
De la despesa corrent el Sr. Amaya comenta que han pogut observar que
que si es fa una comparació amb la resta de pressupostos anteriors, són
despeses que ja varen rebre una rebaixa en el moment de confeccionar els
pressupostos, i en aquell moment varen pensar que es devia a l’intent
d’estalvi de l’equip de govern en despesa corrent. Però de mica en mica han
pogut comprovar que no s’ha retallat la despesa, si no que, al contrari, ha
sigut més gran que en exercicis anteriors, i posa com a exemple el
suplement de 38.000 € de promoció econòmica en el Rally.
Així, el Sr. Amaya li recorda a l’Alcalde que el seu grup li ha dit moltes
vegades que la Promoció Econòmica d’un municipi ha de consistir en
promoure l’economia d’aquest municipi, i que això no es fa amb despeses
directes de rallies de categoria infinitament inferior al que teníem, si no amb
cursos de Formació Professional als treballadors de Lloret de Mar, amb
centres de Treball, Formació, Indústria i Innovació, amb dedicació en trobar
millors productes, en el cas de Lloret, productes turístics, en diversificar
l’economia del municipi. Aquestes han de ser al seu entendre les accions
que s’han de dur a terme en matèria de promoció econòmica, accions que
fins ara, o no s’han fet, o s’han fet a mitges amb ajut de la Cambra de
Comerç o del Consell Comarcal.
Prossegueix el Sr. Amaya, que comenta que la promoció econòmica ha de
consistir en cercar particularitats comuns entre municipis veïns i treballar
colze a colze per promoure la zona. Per donar diners a empreses que
organitzin petits esdeveniments, d’això ja s’ha d’encarregar Lloret Turisme.
També considera que s’ha de recolzar molt més esdeveniments privats, com
ara el recent Comitur, el Harley Butts o el llarg llistat de propostes que de
ben segur han tingut a sobre de la taula per estudiar i no s’han ajudat, o no
s’ha fet com calia.
Pel que a l’increment de la partida relativa a la construcció del Teatre,
comença dient que aquesta s’incrementa en 1.387.097,23€.
A continuació, el Sr. Amaya fa notar que en l’informe tècnic d’urbanisme
relatiu a aquesta modificació hi ha un error, ja que parla de l’edifici sòciocultural enlloc del Teatre, i demana una mica més de cura a l’hora de fer els
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informes, ja que fa pensar que si es cometen errors d’aquest tipus també es
poden cometre errors en les dades econòmiques
Per altra banda, d’acord amb l’esmentat informe tècnic a Tiferca se li va
adjudicar l’obra per import de 5.453.439,44 €, però l’import del projecte i el
preu de licitació era de 7.127.747,28 €. Quan es va adjudicar el contracte a
Tiferca aquesta empresa va realitzar una baixa del 23,49% i va fixar el
preu del contracte en l’esmentada quantitat de 5.453.439,44 €. Per tant,
amb els increments produïts amb els preus contradictoris i les modificacions
el preu ha pujat a 7.164.812,06 €, deixant en res la baixa que en el seu dia
va ofertar el contractista.
Una vegada realitzada aquesta exposició, el Sr. Amaya pregunta a l’equip
de govern si tot s’hi val, si es pot incrementar el preu de l’obra en més d’un
milió d’euros sense que passi res, i a sobre sense complir amb els terminis
d’entrega. Pregunta si és això el que els estan explicant avui.
El Sr. Amaya finalitza aquesta intervenció dient que sort de les subvencions
que cobreixen aquesta modificació de crèdit, sort de la Generalitat i sort de
la Diputació.
Intervé el Sr. Valls que, en primer lloc, retreu que en les intervencions
realitzades pels grups de l’oposició només se citi el rally com a una activitat
de promoció econòmica, quan n’hi ha moltes més. Però diu que la partida
del rally s’ha hagut de suplementar, perquè els 30.000 € de subvenció de la
diputació amb els que es comptava, finalment no s’han atorgat i, per altra
banda, el patrocinador ha aportat una mica menys. Per això s’ha hagut de
suplementar la partida. A més, el Sr. Valls afirma que en època de crisi cal
ser valents i fer encara més promoció econòmica.
Prossegueix el Sr. Valls que diu que no pot admetre el comentari que s’ha
realitzat en el sentit de puntuar-los en molt baixa nota la gestió de l’obra
del Teatre. També diu que han d’aprendre a llegir els informes tècnics, ja
que l’informe de l’Arquitecta explica molt bé que per una banda hi ha hagut
imprevistos i, per altra banda, s’ha decidit fer alguns canvis i millores.
Només els errors en el càlcul dels amidaments es poden qualificar com a
increment del que estava previst. Així, el Sr. Valls afirma que es podrà dir
que el Teatre ha costat un milió d’euros més, però el que no es podrà dir és
que el que estava previst en projecte s’ha incrementat en un milió més, ja
que l’increment es deu a aspectes no previstos en projecte. També diu que
es farà una liquidació de l’obra del Teatre.
Pel que fa a la despesa corrent, el Sr. Valls assegura que s’ha fet un esforç
en la contenció de la despesa corrent, i li comenta al Sr. Amaya que el Rally
a Lloret ha costat sempre molts milions. Concretament, recorda que l’any
2003, quan van entrar a governar, es van trobar dues factures del Rally per
valor de 400.000 € pel patrocini de Dani Solà. També recorda que quan CIU
estava a l’oposició i a Lloret governava el PSC la despesa corrent per les
hores extres que s’havien de realitzar per l’organització del Rally era molt
alta, i a ells sempre els va semblar bé perquè era un acte de prestigi per
Lloret del que n’estaven orgullosos.
Intervé el Sr. Garcia, el qual comenta que la normativa que segons
l’informe s’ha hagut d’aplicar i que ha comportat l’augment del preu és una
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normativa que es va aprovar el març de 2006 i el projecte és de l’any 2007,
per tant el projecte ja havia de recollir aquestes modificacions normatives.
Considera que ni els amidaments ni la resta justifica de cap manera aquest
increment de més d’un milió d’euros més.
Per altra banda, el Sr. Garcia recorda les implicacions del president de
Proinosa en el mediàticament conegut “cas Pretòria”.
Intervé el Sr. Amaya que fa notar que les activitats de promoció econòmica
diferents al Rally tenen una consignació pressupostària molt baixa
comparada amb el Rally, i entén que aquests números li donen la raó en la
crítica que ha realitzat respecte el tipus de promoció econòmica que fa
aquest equip de govern.
En relació a les obres del Teatre, el Sr. Amaya diu que suplementar
aquestes obre en més d’un milió més és fer trampa. És com demanar
pressupost per un automòbil i que et donin un pressupost de 24.000 €, i
que després a l’hora de pagar-lo el preu hagi pujat significativament.
El Sr. Valls li diu al Sr. Amaya que “l’ha clavat” amb l’exemple de
l’automòbil. Així diu que, certament el pressupost era de 24.000 €, però
després l’han volgut descapotable, amb el volant de fusta i més prestacions,
i és per això que el preu final ha augmentat, però ha augmentat perquè han
volgut millorar el producte. Reitera que, a banda dels amidaments, el que
ha fet pujar el preu de l’obra han estat els extres, i manifesta que el fet que
una obra acabi valent més que el previst és quelcom que, malauradament
sol passar.
Pren la paraula l’Alcalde i comença la seva intervenció dient-li al Sr. Coloma
que han rebut la subvenció de la Diputació perquè el projecte s’ho mereixia,
i recorda que l’any 2009 el President de la Diputació es va oblidar dels
600.000 € que havia promès pel Teatre de Lloret. Diu que al final aquesta
subvenció s’acabarà cobrant pels anys 2010, 2011 i 2012 i afirma estar
content per això.
Al Sr. Amaya l’Alcalde li diu que el que més costa a Lloret de Mar és tenir
projectes i no executar-los.
Al Sr. Garcia l’Alcalde li comenta que fa la impressió que en sap molt, i que
malgrat el que puguin dir els informes tècnics ell va a pinyó fix.
L’Alcalde explica que la climatització del Teatre es va decidir canviar per
poguer-hi fer cinema, i que es va decidir canviar la fusta projectada per
fusta de bambú per millorar la sonoritat. En aquest sentit, l’Alcalde comenta
que va ser una sort que la baixa del contractista fos important perquè el
marge que tenien fins la quantitat que havien pressupostat era prou ampli.
Finalment, l’Alcalde reconeix que tant l’obra de l’edifici sòcio-cultural com la
del Teatre s’han retrassat, però vol dir que la segona empresa contractista
de les obres del Teatre fins ara ha complert els terminis d’execució
previstos.
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació
que queda aprovada per majoria absoluta amb 12 vots a favor (grups
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municipals de CIU i PP) i 5 vots en contra (grups municipals del PSC, ICV/EUIA i ERC).
El text de la proposta aprovada és el següent:
“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 que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
1650 21000
3213 21200
3421 21200
3423 21200
9260 21600
1320 22000
4330 22699
3218 22799
9201 45000

detall
Enllumenat públic .- Cons. i mant.
CEIP Pompeu Fabra .- Cons. mant i rep.
Camps de futbol .- Cons. mant i rep.
Pavello vell .- Cons. mant i rep.
Serv. Informàtics .- Cons. i mant. equips
Policia local .- Material
Promoció econòmica .- Activitats diverses
Ensenyament Casal d'estiu.- Contracte serveis
Jutjat de pau .- Transferències corrents
Total suplements de crèdit.........................

Increment
5.000,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
38.000,00
7.000,00
4.000,00
76.000,00

II) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
3351 62200 Teatre.- Construcció nou Teatre
3426 62300 Pavelló Pompeu Fabra.- Constr.i equipaments
Total suplements de crèdit..............
Total expedient de modificació de crèdit…

Increment
1.387.097,23
600.000,00
1.987.097,23

2.063.097,23

B) Els recursos
econòmics
a utilitzar
per a
fer
front a
l’expedient de referència se instrumentarà d’acord amb el que
disposa article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Majors i/o nous ingressos (corrent)
codi
detall
39710 Aprofitaments urbanístics
39190 Multes
Total majors ingressos........................

Increment
164.770,35
76.000,00
240.770,35
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II) Majors i/o nous ingressos (inversions)
codi
detall
76106 Diputació.- Construcció Teatre
75009 Generalitat.- Subv. Pav. Pompeu Fabra
77000 D'empreses privades
Total majors ingressos......................

Increment
400.000,00
600.000,00
153.000,00
1.153.000,00

III) Baixes de Crèdits (inversions)
codi

detall

1550 60905 Vies públiq.-Urb.terrenys S.Ind. P.70-80
1550 60906 Vies públiq.-Urb.terrenys S.Ind. P.57-93
3426 62300 Pav.Pompeu Fabra.- Constr.i equipam.

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

Minorament
56.738,12
59.854,97
552.733,79

669.326,88

PROPOSTES D’URGÈNCIA.
Al no haver-hi propostes d’urgència, l’Alcalde passa als precs i preguntes.
PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Coloma formula una sèrie de preguntes relativa al projecte de pista
poliesportiva descoberta i edifici de serveis annex a la urbanització “La
Soleia”, concretament si s’han meritat costos i/o honoraris per la redacció
del projecte, si l’equipament és de titularitat pública o privada, quins usos
seran els que es donaran a l’edifici annex a la pista poliesportiva, qui
afrontarà les despeses de construcció i manteniment de la pista
poliesportiva així com de l’edifici de serveis annex amb barbacoes, si l’ús i
gaudí de les instal.lacions correspondrà a tots els ciutadans de Lloret o
només als veïns de l’urbanització i, finalment, si l’emplaçament d’una zona
de barbacoes en el límit de la urbanització amb el bosc s’ajusta o no a la
normativa.
En relació a la primera de les preguntes formulades pel Sr. Coloma, el Sr.
Valls respon que els honoraris del projecte figuren en el conveni signat amb
el Consell Comarcal en data 20 de març de 2009.
Pel que fa a la pregunta sobre la titularitat pública o privada de
l’equipament, el Sr. Valls contesta que l’espai on s’ha de construir aquesta
pista es va cedir a l’Ajuntament en data 21 de novembre de 1.986 i, per
tant, es tracta d’un equipament de titularitat municipal essent l’ús urbanístic
principal l’esportiu.
En relació a qui afrontarà les despeses de construcció i manteniment, el Sr.
Valls apunta a que aquest assumpte podria pactar-se en un conveni amb
l’entitat de conservació de la urbanització.
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Sobre si l’ús i gaudí de les instal.lacions correspondrà a tots els ciutadans
de Lloret de Mar o només als veïns de la urbanització, el Sr. Valls diu que
això també ho haurà de regular el conveni, tot i que ell considera lògic que
els veïns de la urbanització tinguin un ús, si no exclusiu, si preferent.
Respecte a la darrera pregunta del Sr. Coloma referent a si l’emplaçament
d’una zona de barbacoes en el límit entre la urbanització i el bosc s’ajusta o
no a la normativa, el Sr. Valls manifesta que es tracta d’un ús lúdic,
complementari a l’esportiu.
Pren la paraula la Sra. Parrilla, regidora del grup municipal del PSC, que
formula els següents precs:
En primer lloc, demana que es comuniqui al concessionari del servei de
recollida d’escombraries que dugui a terme el servei de recollida dels
contenidors soterrats del carrer Girona en hores que no molestin el descans
dels veïns ni l’activitat de bar que allà davant es realitza, ja que els mesos
d’estiu realitza el servei dos cops al dia, un entre 12 i 13 hores i l’altra a les
22 hores, i provoca molèsties als veïns i especialment als titulars de
l’esmentat bar.
En segon lloc, la Sra. Parrilla comenta que s’han assabentat que en alguns
llocs de la població no hi ha cobertura per ràdio en el sistema de
comunicació de la Policia Local, i demana que s’instal.lin els mitjans
necessaris perquè desapareguin aquests punts negres
Prossegueix la Sra. Parrilla, que pregunta per l’estat d’execució de la
rotonda entre l’Avinguda Pau Casals i el Passeig Camprodon i Arrieta.
Finalment, la Sra. Parrilla demana a l’equip de govern que informi a tota la
població de que és i en que consisteix la remodelació del Passeig Marítim,
així com dels canvis en la mobilitat de les persones i dels vehicles que això
provocarà.
En relació al primer prec formulat per la Sra. Parrilla, el Sr. Riera respon
que estudiaran el tema, i que tot i que no serà fàcil buscar una solució,
considera lògic que es plantegi i diu que s’intentarà modificar el recorregut
del vehicle de recollida d’escombraries.
Prossegueix el Sr. Riera, que en resposta a les preguntes relatives a la
rotonda entre els Passeigs Agustí Font i Camprodon i Arrieta i sobre la
remodelació del Passeig, comenta que s’executaran set projectes diferents
en l’àmbit de la mobilitat, alguns molt relacionats entre ells, que estan
finançats tots ells pel “Fondo Estatal Para el Empleo y la Sostenibilidad
Local”. Sobre la rotonda, comenta que s’està a l’espera de l’autorització de
la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat i que fins
que no es disposi d’aquesta autorització no s’executarà. Pel que fa a la
remodelació del Passeig, el Sr. Riera diu que fa molts anys que se’n parla,
concretament des de 2004, i creu que se n’ha de seguir parlant, tot i que
afirma que tiraran endavant aquesta remodelació.
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Finalment, intervé la Sra. De la Torre, regidora delegada de seguretat
ciutadana, que respon el prec sobre la manca de cobertura en alguns punts
de la població del sistema de comunicació per ràdio de la Policia Local,
explicant que aquest sistema és el que s’aplica des de la posada en marxa
del projecte RESCAT, que té com a finalitat que totes les policies de
Catalunya estiguin connectades a una xarxa de comunicació més ampla.
Explica que és un sistema que funciona molt bé i que ha estat molt útil,
especialment durant les nevades del passat mes de març, que té molt més
avantatges que inconvenients, i que si hi ha algun punt en que la cobertura
és més baixa no és responsabilitat de l’Ajuntament si no de la Generalitat.
Conclou dient que un cop estudiat el funcionament d’aquest sistema, pot
afirmar que és la millor tecnologia possible a data d’avui.

I sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde aixeca la sessió quan són
les 22’26 hores, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe i aixeco
aquesta acta.
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