ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 13/11
Dia: 24 d’octubre de 2011
Sessió: ordinària
Horari: de 20:00 a 23:53 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Romà Codina Maseras, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Ester Olivé Güell
Jordi Martinez Puig
Idoia de Saracibar Garriga
Josep Valls Mendez
Ignasi Riera Garriga
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Elena Aleinik Molchan
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Enric Martinez Maiz
Leonardo Fernandez Esquinas
Francisco Javier Rodríguez Pacios
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
PLE EXTRAORDINARI 31/08/2011
PLE EXTRAORDINARI 22/09/2011 i
PLE ORDINARI 26/09/11
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions del dies 31
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d’agost i 22 i 26 de setembre d’enguany les quals, trobades conformes, són
aprovades per unanimitat dels reunits.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR MUNICIPAL.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Secretari General, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta:
En la passada sessió Plenària de data 26/09/2011 es va prendre
l’acord d’acceptar la renuncia del regidor del grup municipal d’ICVEUIA, Sr. Antoni Garcia Garcia, a la vegada que es va declarar
l’existència d’una vacant de regidor en el Consistori de Lloret de Mar,
per la qual cosa es va sol.licitar a la Junta Electoral Central que
procedís a la designació del candidat a ocupar la vacant produïda,
designant a tal efecte al Sr. Francisco Javier Rodriguez Pacios, per ser
la persona proposada per part d’ICV-EUIA.
El dia 19/10/2011 s’ha rebut en la Secretaria General d’aquest
Ajuntament la credencial expedida per la Junta Electoral Central, que
acredita al Sr. Francisco Javier Rodriguez Pacios com a regidor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar en substitució del Sr. Antoni Garcia i
Garcia.
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals (R.D. 2568/86), en relació a la presentació de credencials, i el
Sr. Rodríguez ha efectuat les seves declaracions sobre béns
patrimonials i interessos que formen part ja dels respectius Registres
d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes
d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG,
la pressa de possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el
jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta pel Reial
Decret 707/1979; per tant, el Sr. Francisco Javier Rodriguez Pacios
ha de prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Lloret de Mar, previ jurament o promesa d’acord amb la següent
formula legal:
“Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com les
que comporta l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. “
Seguidament, el Sr. Francisco Javier Rodríguez Pacios, fa lectura de
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l’anterior fórmula, prometent el càrrec de Regidor, si bé per imperatiu legal,
amb la qual cosa des d’aquest moment passa a formar part de la
Corporació.
3.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA OCTUBRE 2011
-

Dia 28 de setembre: Trobada d’alcaldes i alcaldessa de Blanes,
Lloret i Tossa, a Blanes per a la revalidació del Pla de Reconversió de
Destinacions Turístiques Madures.

-

Dia 29 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
Seguretat Ciutadana Sr. Jordi Matínez, als actes organitzats en motiu
del Patró de la Policia Local.

-

Dia 11 d’octubre: Assistència, juntament amb la Directora de
Patrimoni, Sra. Anna Fuentes, a la presentació de la Xarxa Europea
de Jardins Històrics.

-

Dia 11 d’octubre: Assistència a la reunió amb el Conseller de
Benestar i Família, Sr. Josep Lluís Cleries, a Barcelona.

-

Dia 13 d’octubre: Assistència a la presentació de l’Observatori
Econòmic de la Selva, a can Saragossa.

-

Dia 13 d’octubre:. Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la inauguració de l’exposició sobre el Parkinson a la
Casa de la Cultura.

-

Dia 18 d’octubre: Assistència, juntament amb el director general de
la Policia, Sr. Manel Prat, i els altres membres, a la Junta Local de
Seguretat i participació a la roda de premsa.

-

Dia 19 d’octubre: Assistència a la reunió amb el Conseller de Salut,
Sr. Boi Ruiz, a Barcelona.

-

Dia 20 d’octubre: Assistència a la presentació de la jornada de
formació sobre projectes europeus i cooperació internacional de la
Xarxa de Museus de la Costa Brava, a la sala d’actes municipal.

-

Dia 20 d’octubre: Participació a la signatura de l’acta de
reconeixement de la línea de terme municipal amb els Ajuntaments
de Maçanet, Tordera i Vidreres.
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4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL SOSTENIMENT
DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIU DE PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS
2010-2011.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Orobitg dient que, evidentment, en aquest moment toca
acceptar la subvenció. No obstant això, ha de lamentar la baixa en el ràtio
de la mateixa, que suposa 200 euros menys per nen, i en definitiva són
45.000 € menys i que significa una reducció del 11’11%.
S’ha de tenir en compte que aquest tema és molt sensible i que podria tenir
repercusió en l’ordenança municipal. Això significa més càrregues per
l’Ajuntament i s’hauria d’intentar buscar ingressos per pal.liar-ho.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que hem de parlar d’una política
continuada de retallades per part del nou govern de la Generalitat, tant en
sanitat (tancament del CAP) com en educació.
Recorda que a l’anterior legislatura, la llavors regidora d’educació d’aquest
Ajuntament, en relació al cobrament d’aquesta mateixa subvenció, va dir
que Lloret ha de cobrar el que pertoca. En aquella ocasió es va presentar un
contenciós administratiu reclamant unes quantitats, però aquest es va
perdre. Ara ens toca recordar aquestes paraules i acceptar una subvenció,
però sensiblement retallada.
Seguidament, intervé el Sr. Bernat dient que la Generalitat ha retallat la
subvenció que era de 1800 euros a 1600. Això ens diu quines son les
prioritats del govern de la generalitat: que ens ha deixat sense urgències
nocturnes a Lloret, que retallarà serveis de l´hospital de Blanes i també en
educació…nosaltres creiem que això és un error, i més quan el que es
pretén, és sortir de la crisis.
I és que per tenir
competitiu, es a dir
serveis sanitaris de
està ni per una cosa

un país competent i de futur, necessitem que sigui
amb una bona ensenyança i que tingui salut, amb uns
qualitat. I el govern de la Generalitat, sembla que no
ni per l’altra.

A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que també ells lamenten
la retallada, que el dilluns varen protestar pel mateix motiu en matèria de
salut, i que sembla que estem davant una política continuada de les
retallades.
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Potser el que fa la Generalitat és retallar serveis i altres administracions el
que fan és augmentar impostos.
Hem d’acceptar la subvenció, no hi ha altra solució, i encara benvinguda
sigui.
Lamentar que aquestes retallades solament ens portaran a què els
ciutadans de Lloret tinguin una pressió fiscal més forta.
Contesta el Sr. Riera que hem de tenir en compte la situació global i que
aquesta obligarà a retallar serveis o projectes importants, ja que tot no es
podrà fer.
S’han passat per moments bons, en que era fàcil fer les coses i
subvencionar-les, i ara la situació és molt difícil.
En aquest tema, l’Ajuntament està fent un esforç per prestar servei sense
retallar-lo, però això hauria de venir acompanyat per una pujada dels
impostos que almenys fos de l’import de l’IPC.
Es evident que ningú vol fer retallades, però potser no hi ha un altre remei.
Per tant, creu que s’han de comprendre i fer front a la situació tenint en
compte la realitat.
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que la Generalitat, per una banda
retalla sanitat i educació, i per altra rebaixa els impostos als rics, com és el
cas de l’impost de successió.
Recomana que miri el que feien en matèria econòmica el Sr. Reagan i la
Sra. Tatcher en el seu moment, a veure si apujaven o no impostos.
Pren la paraula, novament, el Sr. Bernat dient que al Sr. Riera li diria que
una cosa és tancar un hospital o retallar en qüestions d’educació, i una altra
és defensar piscines de 50 mts., o vendre l’aigua per fer un teatre de 8
milions d’euros. Aquí les coses van per un altre costat.
No vol pensar que el Sr. Riera, amb les seves paraules, vulgui justificar el
tancament dels serveis d’urgència, espera que no sigui així i que pensi com
tots els altres grups que estem aquí representats, que ha estat una
proposta molt desacertada.
Intervé de nou el Sr. Fuertes dient al Sr. Riera que no l’ha entès. Quan ell
deia que la Generalitat retalla serveis i altres administracions pugen
impostos, no ho deia com una alternativa, sinó que la Generalitat retalla
serveis i no treu certs capricis.

5

Aquím, a l’Ajuntament de Lloret, es pretén apujar impostos per seguir fent
despeses estalviables, donada la situació econòmica actual.
De nou, contesta el Sr. Riera que veu que tothom està engrescat i amb
ganes de parlar de les ordenances fiscals, però en aquest tema no toca
parlar-ne encara.
El nou govern de la Generalitat, porta poc temps i ja s’havien començat a
fer retallades. Recorda que, per exemple, ja s’havia decidit no iniciar les
obres de construcció del que hauria de ser el nou Hospital Trueta.
El nou govern s’ha trobat amb una situació de “despilfarro” i crisis afegida.
Ningú voldria prendre aquestes decisions, però la situació obliga. El tripartit
va fer un gran malbaratament dels diners públics.
Tots nosaltres tenim responsabilitats i hem d’exercir-les davant els
ciutadans. No és fàcil i serà problemàtic, però tots ens hem de fer
corresponsables de prendre decisions sobre els ingressos i despeses, i
també de saber comunicar-ho.
Quant al que ha dit el Sr. Rodríguez, d’alguns estadistes estrangers, a ell li
interessa la política del seu poble i no la d’altres llocs.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que hem parlat d’una
infraestructura com és la llar d’infants, doncs tenim dues escoles.
Durant aquestes legislatures, també s‘han fet altres infraestructures
importants per la ciutat. Recorda que a la biblioteca hi ha més de 1000
visites diàries i els serveis que acull aquest edifici i altres són de llarg
recorregut.
Recorda que en el seu moment també es varen fer crítiques quan es va fer
el primer pavelló esportiu sobre si era massa gran, després ja hem vist que
ha estat insuficient.
Per tant, hem pensat en equipaments de futur, com el teatre i la piscina.
També aquesta serà important cara el futur, perquè hem de tenir en compte
el turisme esportiu i també el donar un bon servei a la gent de Lloret.
Es cert que la situació econòmica ha canviar i ens trobem davant d’una molt
important crisi social i econòmica global.
Es refereix a què ha tingut la reunió prevista amb el Conseller de Sanitat, es
va dir que era l’últim desplegat a Catalunya. Coneixia bé les dades de Lloret
i es va comprometre a què si no es pogués tenir el CAP obert properament
totes les hores, estudiar allargar l’horari d’hivern, però en tot cas havia
precedents en altres llocs de no tancament.
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Sembla que, al menys, s’aconseguirà allargar l’horari durant l’hivern i que hi
ha possibilitat que es tingui obert tot l’any. Confia que pugui ser així.
Espera que reconsiderin la seva primera decisió i que al final tot s’arregli.
Tindrem properament els pressupostos i seran els que es puguin tenir en
funció del que avui s’aprovi a les ordenances, i entén que això és una
responsabilitat no sols de l’equip de govern, sinó de tots els regidors, màxim
si com en aquesta ocasió l’equip de govern no té majoria absoluta. Hem de
veure si sense puja d’impostos podem donar tots els serveis, o si s’hauran
de tenir en compte les prioritats.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’Acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el
Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent al
finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants
de titularitat de les corporacions local, el qual estableix que el
Departament d’Ensenyament subvencionarà els sosteniment de
places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament
d’Ensenyament, l’import que s’atorga és de 1.600 euros per alumne
equivalent i curs.
Vist el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Lloret de Mar, aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 17/10/2011, l’objecte del qual és
atorgar una subvenció a l’Ajuntament destinada a millorar les quotes
que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, per un import de
363.200,00 €, i en el que l’activitat que se subvenciona és
l’escolarització corresponent al curs escolar 2010-2011, a raó de
1.600,00 € per alumne, amb el següent detall:
CODI
17005765
17009151

CENTRE
LLAR D’INFANTS LOLA ANGLADA
LLAR D’INFANTS ELS POPS

ALUMNES
128
99

IMPORT
204.800,00 €
158.400,00 €

Atès que en la clàusula 3ª de l’esmentat conveni s’especifica que
l’Ajuntament haurà d’acceptar les subvencions mitjançant acord de
Ple.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Acceptar les condicions
l’atorgament d’aquesta subvenció.

i

la

pel

normativa

Departament

que

regeix

TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, als Serveis Econòmics i a la Secció
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
5. NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR DE LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’escrit tramès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
data 22/06/2011, pel qual ens comuniquen que degut a la
finalització del termini de 4 anys per al qual va ser anomenada
l’actual Jutgessa de Pau titular de Lloret de Mar, cal procedir a
realitzar el procés per a la seva reelecció.
Vist que l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
determina que els jutges de pau i els seus substituts seran elegits
pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres, d'entre les persones que ho sol.licitin i reuneixin
les condicions legals i, en cas de no haver-hi sol.licituds, el Ple
elegirà lliurament.
Vist que mitjançant anunci al BOP n. 167 de data 01/09/2011, s’ha
publicat la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau titular de
Lloret de Mar. Durant el termini de presentació de sol.licituds, se
n’ha presentat dues:
•
•

CAROLINA RUIZ CARELLI el dia 16/09/2011, Registre
d’Entrada n. E2011015530.
DARWIN AUSTRICH i MARTELL el dia 22/09/2011, Registre
d’Entrada n. E2011015844.

Atès, que estudiada la documentació presentada, es considera que
reuneixen els requisits que es demanen per optar a aquest càrrec.
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Atès, els articles 101 i 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de
Pau.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Proposar com a Jutge de Pau titular de Lloret de Mar, per
un termini de 4 anys a comptar des de la data del seu nomenament
a la següent persona:
- Darwin Austrich i Martell
SEGON.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i
Instrucció corresponent, als efectes que es determinen en els
apartats 3 i 5 de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat/da, recordant-li que
haurà de prestar jurament del càrrec pel que ha estat nomenat
davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció corresponent.
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT PP PER REGULAR EL
FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS PLENARIES AMB LA REGULACIÓ
DE LES INTERVENCIONS DEL REGIDORS, AMB LA VOLUNTAT
D’AGILITZAR EL FUNCIONAMENT DE LES SESSIONS PLENARIES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, el
qual dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Cortés dient que creu que aquesta moció intenta millorar
l’eficàcia de la nostra feina, i això ens ajudarà a centrar el debat dels punts i
a ser coherents. Per tant, considera una proposta molt positiva.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que entenen el plantejament del Sr.
Enric Martínez, i que per això presenten dues esmenes, les quals tenen per
objecte, la primera garantir la seguretat jurídica, i la segona concretar un
tema que considera queda obert en la moció.
En concret, el que es pretén és substituir el quart paràgraf de l’acord
PRIMER, que diu:
“Si ho sollicités algun Grup, l'Alcalde obrirà un segon torn de
paraules, en el que novament intervindran els Grups Polítics per
l'ordre establert en el primer torn, exclosos els proponents.”
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Per el següent nou quart paràgraf:
“Exhaurit el primer torn, l’alcalde preguntarà als portaveus dels
diferents grups municipals si és del seu interès un segon torn de
paraula. La petició d’un sol d’ells en tal sentit, habilitarà que tots
puguin exercir el dret al segon torn.”
També es proposa substituir el segon paràgraf de l’acord SEGON, que diu:
“No obstant això, es podrà ampliar la duració de les intervencions, en
funció de la importància i/o transcendència dels assumptes que es
debaten, o a petició de la majoria de Grups Municipals, per exemple
aprovació de pressupostos, Ordenances Fiscals. POUM.”
Per el següent nou segon paràgraf:
“Es podrà ampliar la durada de les intervencions, fins a un total de
deu minuts en el primer torn de paraula i cinc minuts en el segon
torn de paraula, en funció de la importància o transcendència dels
assumptes que es debatin, per decisió de l’alcalde o a petició , en la
comissió informativa prèvia al Ple, d’un nombre de regidors que
superi la meitat més un dels representats al Ple de l’Ajuntament de
Lloret de Mar.”
Creu que aquestes esmenes milloren el text en el sentit abans esmentat, i
que personalment no li agrada haver de limitar, i creu que és millor
l’autolimitació però la realitat ens mostra que ens hem de limitar.
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que creu que el que s’hauria d’haver
fet era un reglament de participació ciutadana, que en un moment
determinat es va proposar, però que finalment no es va aconseguir aprovar.
El que es presenta avui és simplement limitar el temps de les intervencions.
No es tracta d’un reglament d’organització municipal (ROM) i ells estan per
fer un ROM, en el que també es tindria en compte el tema del temps, però
així mateix moltes altres coses que entenen són més importants.
Avui no haurà unanimitat sobre aquest tema i, per tant, si canviés l’equip de
govern, es canviaria aquesta regulació, i això entén que no és bo. Per
aquesta raó, demana un exercici de responsabilitat al Sr. Enric Martínez
perquè deixi avui aquest tema sobre la taula.
Ells creuen que en un ROM s’haurien de regular moltes coses, com per
exemples les ausències dels regidors i les seves raons; el coneixement per
part de tots els regidors dels contractes i de la relació de convenis celebrats;
la participació dels diferents grups municipals en la web municipal; la
participació de les entitats en els Plens; la ubicació dels grups polítics en
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aquest Plenari; els vots particulars; el fer un debat sobre la ciutat, almenys
anyalment; etc.
I tot això s’hauria de recollir en un ROM fet per consens. Ell es compromet a
presentar un esborrany perquè entre tots ho estudiem i poguem aprovarho.
Intervé, seguidament, el Sr. Bernat dient que la moció que ens presenta el
Partit Popular neix amb la finalitat d’agilitzar el funcionament dels plens.
Nosaltres creiem que limitar les intervencions a 5 minuts la primera i a dos
minuts la segons, és una mesura insuficient per fer que els plens siguin més
curts.
Si no hi posem tots una mica de sentit comú i responsabilitat, donat que de
fet, si tothom fa servir el seu temps, cada punt té una hora, per tant
d’agilitzar-ho res. 20 punts són 20 hores, en el pitjor dels casos.
Nosaltres creiem que les solucions passen:
-

-

-

-

Per limitar els punt de l’ordre del dia. No pot ser que hi hagi plens en
els quals hi hagi 20 punts.
Parlar del que toca en el punt que toca. Quantes vegades, per atacs
entre regidors estem parlant de coses que no procedeixen en el punt
de l’ordre del dia. Quantes vegades en l´anterior legislatura i aquesta
es repassen totes les accions de govern i es repassen programes
polítics. Sembla que estiguin constantment en campanya.
També hi ha una tàctica molt extesa en aquest equip de govern que
és aprofitar que ells tenen l´ultim torn de paraula, per contestar a
l’oposició coses que podien haver dit en el primer torn. Sabent que
no tenim dret a replica.
Obrir els mitjans de comunicació, vostés han estat qui han bloquejat
els mitjans de comunicació, afavorint al discurs únic i la falta de
transparencia.
El bulletí municipal, tenim us espai ridícul per donar les nostres
opinions. I aquest bulletí el paguen tan els seus votants com els
nostres, tota la ciutadania.

On són els debats de la radio, de la tele?. El Ple s’ha convertit en l’únic mitjà
de comunicació en el que els partits politics que no som de govern, tenim la
oportunitat de parlar amb la gent. Li asseguro que si haguessin debats
radiofònics o televisats, o en el mateix teatre, ens estalviaríem moltes hores
de Ple. Llenço la proposta de fer debats a la radio, a la tele, al teatre.
Seguint l’esperit de la moció que presenta el Partit Popular, nosaltres
demanem responsabilitat i coherència en el discurs i utilitzar els mitjans de
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comunicació públics, a part de limitar els torns de paraula, que és una cosa
que ja ens hauria de sortir de nosaltres mateixos.
També són partidaris de, com ha dit el Sr. Rodríguez, redactar i aprovar un
ROM.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que tal i com ha dit el Sr.
Rodríguez, la moció no és la forma de fer les coses i és un nyap. Novament,
es tracta de bloquejar la informació i sembla que al Sr. Enric Martínez ja li
està bé.
Entén que és una actuació que va contra la democràcia.
El Sr. Enric Martínez ha trigat 2 minuts 57 segons en llegir la pàgina de la
seva moció, i es pregunta si també vol limitar el temps d’intervenció de la
comissió informativa. Perquè no?.
Es volen limitar els debats i ens sorprèn la posició del Sr. Enric Martínez
perquè creu que és la primera vegada que un partit de l’oposició presenta
una moció limitativa dels seus drets. Però clar, és un exemple més de la
seva sumisió. El que s’intenta és donar més marge de maniobra a l’equip de
govern.
De totes maneres, si els Plens són de 20 punts i tothom intervé el que està
previst, els Plens duraran 16 hores, i 8 si són 10 punts. Això és el que s’ha
de tenir en compte. No es pot limitar a 5 i 2 minuts respectivament, perquè
per exemple és impossible fixar la postura de cada grup en un tema com el
del passeig, per exemple. Això no s’ha fet ni tant sols en temps de la
majoria absoluta.
Així mateix, instaurar aquest sistema té un cost elevat, ja que comporta
posar pantalles i que una persona estigui atenta a pulsar el botó. Potser ho
faria vostè, Sr. Martínez, i així justificaria el seu sou.
En aquest repartiment de temps, els partits propers al govern comptarien
en 30 minuts i els de l’oposició 14. Per tant, entén que no és just. I ho deixo
estar perquè he estat parlant 5 minuts i 15 segons.
Tot seguit, intervé la Sra. Olivé dient que, evidentment, aquesta moció no
és ni pretén ser un reglament d’organització municipal (ROM). Si hem de fer
un ROM, podem parlar-ho, però no és el cas d’avui.
Pensa que aquesta moció ens pot ajudar a tots a ser molt més concisos en
les nostres intervencions i, per tant, són favorables a votar-la
afirmativament.
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Pel que fa al sistema de posar-lo en pràctica, es pot estudiar el que es
consideri que pot ser eficient sense necessitat que sigui costós
econòmicament.
Contesta el Sr. Enric Martínez dient, primerament al Sr. Orobitg, que
accepta les seves esmenes.
Continua dient que evidentment, Sr. Rodríguez, no és un ROM i que no es
mostra contrari a què es faci. No té cap problema i, si es presenta un
esborrany, està disposat a treballar-hi. El que volem és evitar fer Plens de 6
hores en els que ens repetim constantment, és a dir, no dedicar-nos a fer
volar coloms ni buscar el ressò mediàtic, sinó anar al gra.
La raó d’haver presentat aquesta moció, és que no hi ha cap autolimitació.
No vol bloquejar la informació de ningú, per això, Sr. Fuertes, ja té vostè els
seus butlletins.
I si alguns llegim, és perquè no tots tenim la facilitat de paraula del Sr. Valls
i recorda també que ell no era regidor quan havia majoria absoluta, havia
altres persones del seu partit però no hi era ell.
Intervé novament el Sr. Cortés dient que el que s’està limitant és el temps
de les intervencions. De cap de les maneres s’està limitant el temps de
treball. Aquest és il.limitat. Però el que sí és veritat és que en el debat
s’utilitza moltes vegades arguments circulars i repeticions constants.
Pel que fa al cost, es pot posar imaginació i potser hi hauria bastant amb un
rellotge de sorra.
De nou, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que és evident que el que avui
es presenta no és un ROM, i que tots els grups polítics tenim esborranys de
ROM. Jo puc portar-ne un demà mateix. Però entén que amb l’actual
conjuntura política d’aquest ajuntament no és possible aprovar un ROM i,
per tant, ell no vol perdre el temps.
Ja ha dit abans que considera trist haver de limitar els temps, però ho hem
de fer-ho, perquè la realitat així ho demostra i perquè obeeix a una certa
demanda ciutadana.
La gent ens diu que quan porta una estona sentint el Ple ha de deixar-lo,
perquè ens repetim continuament.
Ja ha dit que creu que el millor seria autolimitar-nos però que no ho fem.
Tot és millorable i, per tant, tothom pot fer aportacions. Pel que fa al que ha
dit el Sr. Bernat sobre qui intervé l’últim, ell ho té pitjor que el Sr. Bernat,
doncs darrera d’ell n’intervenen 4.
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Novament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que properament presentarà un
esborrany de ROM per posar-lo en conjunt i perquè entre tots reflexionem i
poder aprovar-ho perquè considera que millorarà el nostre funcionament.
Pensa que en aquest ajuntament hi ha mocions de diferents classes.
Algunes de tercera, com la que va acordar donar el nom d’un carrer al
desaparescut Germinal Ros, que encara no s’ha complert. Altres de segona
com és la que es va aprovar l’altre dia, demanant que les urgències del CAP
continuessin obertes les 24 hores, ja que pel camí ja s’han deixat algunes
hores. I altres de primera, com la que es presenta avui, que entrarà en
vigor immediatament.
Les prioritats polítiques de cada grup formen part de la seva estratègia, i
per a ells la participació ciutadana és molt important i, per tant, creu que
donat el seu interès s’hauria de treballar sobre la mateixa, perquè és molt
important per al funcionament de l’Ajuntament i del municipi.
Per la seva part, demana novament que per responsabilitat, avui aquesta
moció es deixi sobre la taula i ens posem a treballar sobre un ROM. En cas
de no fer-se així, els s’abstindran tant a les esmenes com a la moció.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Bernat dient que tal i com ja ha dit en la
primera intervenció, per agilitzar aquest plenari són necessàries més
mesures que la de únicament limitar el temps de les intervencions.
Quan s’ha referit a qui fa la última intervenció, es referia a l’equip de govern
i, sobretot al Sr. Valls i no a vostè, Sr. Orobitg.
Intervé a continuació el Sr. Fuertes, dient que ell també és novell en això de
parlar en públic, i que no té facilitat de paraula i, per tant, té molt camí per
recorrer.
Ja a la comissió informativa va demanar que s’aparqués aquest tema i que
en tot cas nosaltres mateixos ens ajustessim en les intervencions. Ell es
posa nerviós quan parla, ha d’aprendre, i no pot permetre aquesta proposta
de limitació. No creu que la proposta del rellotge de sorra sigui una
aportació viable.
Som conscients que ens hem de limitar, però tal i com es presenta la moció
sortiria perjudicat el ciutadà. Ells volen poder exposar la seva opinió i donar
a conèixer el seu treball. No creu que cap grup de l’oposició cregui que té
temps suficient per defensar els seus temes, excepte el Sr. Enric Martínez,
perquè potser no ho necessita.
Es cert que els Plens es fan pesats, que la gent no s’entera de moltes coses
que diem, i que solament se solen interessar per un tema concret.
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Però nosaltres cobrem un sou per estar aquí, i repeteix que ell mateix està
en un procés d’aprenentatge.
Creu que es podria afavorir d’altres formes que els Plens fossin menys
llargs, com per exemple posar al final el tema del despatx de l’alcaldia.
Estem aquí per informar la gent, i que aquesta s’assabenti. Si avui s’aprova
aquesta moció ens crearà una greu divisió. Per una banda, estem satisfets,
ja li va dir a la comissió infomativa; i per altra, estan descontents per dos
motius. El primer perquè aprovar aquesta moció el que farà és que la
ciutadania s’assabenti molt menys del que passa en el seu poble, i també
perquè al seu grup li representarà més diners. Però per altra banda, estan
satisfets perquè la gent per assabentar-se haurà de llegir els nostres
butlletins. Realment li agradaria no haver de fer-ho així.
Per tot això, ells votaran que no i no entén com aquesta moció es proposa
des de l’oposició, doncs solament es beneficia a l’equip de govern.
Novament, contesta el Sr. Enric Martínez dient al Sr. Rodríguez que agraeix
el seu oferiment i que presenti el seu esborrany de ROM i es compromet a
estudiar-ho i a intentar arribar a un acord.
Pel que fa al Sr. Fuertes, dir-li que rés de sumissió, i que vostè diu
continuament que no pactarà amb nosaltres. Ells tenen un programa
electoral i estan aquí per complir-lo. I si coincideix amb el de l’equip de
govern, doncs estaran d’acord.
Continua dient que encara espera que es compleixi alguna de les coses que
hi ha en el programa electoral del Millor.
El que pretén la moció és que en el Ple hagi seriositat i que les nostres
intervencions siguin clares i concises. Que anem a la idea i que deixem de
discutir-nos.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient al Sr. Rodríguez que totes les
mocions reben el mateix interès, i es tracten amb el mateix respecte. L’únic
que algunes s’aproven i altres no.
Dir-li al Sr. Fuertes que al Ple es ve a prendre acords i no és un fòrum per
fer representacions o rodes de premsa. El Plenari no és el lloc per fer
aquestes coses.
No pot dir que no poden dir la seva, doncs a la ràdio municipal apareixen
freqüentment tots els representants dels grups municipals, també vostès, i
el mateix passa amb els altres mitjans de comunicació.
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Entén que aquesta moció no beneficia a l’equip de govern, sinó als
ciutadans, que ho fem per evitar les últimes experiències viscudes en els
últims Plens i no per tenir pressa per acabar.
Creu que si són breus i concissos les coses s’entenen millor i deixarem de
marejar la perdiu i de repetir-nos una i altra vegada.
Seguidament, es posa a votació l’esmena presentada pel grup municipal
d’ERC, la qual és aprovada amb 11 vots a favor dels regidors de CIU, PPC,
ERC i NO ADSCRIT, 4 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, i 6
vots en contra dels regidors del MILLOR
A continuació, es posa a votació la moció, amb la incorporació ja de
l’esmena, essent aprovada amb 11 vots a favor dels regidors de CIU, PPC,
ERC i NO ADSCRIT, 4 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, i 6
vots en contra dels regidors del MILLOR. Per tant, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
L’objecte del present és regular, a l'empara de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local (LRBRL) i de la Llei Municipal de Catalunya
(LMC), el règim organitzatiu i de funcionament de les sessions
plenàries de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Solament es podrà fer ús de la paraula, prèvia petició, quan
així hagi estat autoritzat per l'Alcalde.
Intervindran, successivament, els diferents Grups Polítics, per ordre
de menor a major representativitat en l'Ajuntament, en un primer
torn de paraules, a excepció, en el seu cas, dels Grups Polítics que
haguessin intervingut presentant la proposta, dictamen o moció.
Tancarà el torn de paraules, contestant a les intervencions anteriors,
el Regidor o Regidora proponent.
Exhaurit el primer torn, l’alcalde preguntarà als portaveus dels
diferents grups municipals si és del seu interès un segon torn de
paraula. La petició d’un sol d’ells en tal sentit, habilitarà que tots
puguin exercir el dret al segon torn
Tancarà aquest segon torn de paraules el Regidor o Regidora
proponent.
Finalitzat aquest segon torn de paraules, l'Alcalde podrà realitzar la

16

seva intervenció, i, acabada aquesta, declarar finalitzat el debat, i
solament per allusions, el Regidor o Regidora que es consideri alludit
per una intervenció, podrà sollicitar de l'Alcalde la paraula. De ser-li
autoritzada, podrà fer ús d'aquesta de manera breu i concisa.
SEGON. La duració de cada una de les intervencions del primer torn
de paraules no podrà excedir de 5 minuts, i les del segon, de 2
minuts, a l'igual que les intervencions per allusions.
Es podrà ampliar la durada de les intervencions, fins a un total de deu
minuts en el primer torn de paraula i cinc minuts en el segon torn de
paraula, en funció de la importància o transcendència dels assumptes
que es debatin, per decisió de l’alcalde o a petició , en la comissió
informativa prèvia al Ple, d’un nombre de regidors que superi la
meitat més un dels representats al Ple de l’Ajuntament de Lloret de
Mar.
Malgrat el que es disposa en els paràgrafs anteriors, tots els membres
de la Corporació podran, en qualsevol moment del debat, plantejar
una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma, l'aplicació de la qual
es reclama, que serà resolta per l'Alcaldia sense que procedeixi cap
debat.
També es podrà plantejar durant el desenvolupament del debat per
part dels Regidors o Regidores esmenes a les propostes, així com
sollicitar la retirada d'un assumpte inclòs en l'ordre del dia, a efectes
de que es completi l'expedient amb nous documents o informes, o
demanar que quedi sobre la taula, ajornant-se la discussió per la
sessió següent, pel seu millor estudi, en aquests cas s’haurà
d’aprovar per majoria simple.
7. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINATS
TRIBUTS LOCALS I PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2012.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que
la proposta de l’equip de govern fa dies que es va passar als diferents grups
municipals. Evidentment, no és el cas d’ICV-EUIA que per la seva situació
no ho ha tingut fins fa pocs dies.
A la comissió informativa es varen fer diferents canvis, sobretot arrel de
propostes del grup municipal de PPC.
Seguidament, fa una extensa lectura de totes i cadascuna de les taxes que
es modifiquen, així com una explicació de les parts de les mateixes que es
modifiquen o que tenen algun canvi, especificant com queden en l’actualitat
i reflectint els índex de variació que significa respecte a les anteriors, així
com els motius dels canvis.
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Dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que en temps de crisi mantinguda i manca de
creixement econòmic com l’actual, és més aconsellable no apujar l’IBI, que
en ser un impost, no pas una taxa, grava indiscriminadament a tots els
contribuents, independentment de la seva capacitat de pagament actual, no
apujant s’afavoreix que hagi més renda disponible en mans dels ciutadans i
una possible millor capacitat de consum en el poble, tant necessària per a la
reactivació del consum en els comerços a Lloret i el manteniment de llocs de
treball.
A més, l’IBI actual ja suposa el 25% del total d’ingressos, que està per
damunt de la mitjana d’altres estats amb federalisme fiscal, que és més
eficient en redistribuir la càrrega fiscal.
Cal tenir en present que encarir els impostos sobre la propietat fa menys
competitiu el nostre poble de Lloret, respecte de decisions de compra de
vivenda de potencial inversors en el poble. I és, per tant, distorsionador ja
que el seu cost es capitalitza a llarg termini en els preus d’habitatges de
Lloret, respecte d’altres municipis propers i defensar el valor de ser ciutadà
de Lloret.
A més, cal recordar que les retallades en serveis bàsics públics (com la
sanitat) fan baixar les preferències de captar nous residents a Lloret, ja que
obtenen un rati menor de serveis respecte dels impostos fixes. És més just,
doncs, en lloc de l’IBI fer una política (en les actuals ordenances),
redistributiva via bonificacions a sectors més necessitats (famílies
nombroses, gent gran, etc.).
Quant a les taxes, que són més càrrega fiscal, més equitativa en revertir-se
el cost en els usuaris directes dels béns o serveis públics, sí que poden ser
objecte d’increments més eficients per equilibrar els ingressos pel
pressupost 2012, i absorbir la no pujada de l’IBI.
Cal treballar en buscar taxes disuasories per fer antieconòmic l’abus i/o
fomentar el bon ús dels serveis públics, com per exemple alguns pàrquings.
Malgrat tot, la majoria s’incrementen raonablement en el 3% de l’IPC.
Cal continuar treballant des del consistori, fomentant als emprenedors,
bonificant noves obertures de negocis, i cercant noves taxes que gravin els
cicles econòmics que s’escapen al control fiscal, com ara la comissió de
treball monogràfica pels lloguers d’ús turístic, lloguers directes de particulars
o per Internet, que sovint no deixen cap fluxe d’ingressos al poble de Lloret,
ans al contrari, generen costos de seguretat i neteja, cosa que com a mínim
podem quantificar en 5 euros/persona/pernoctació/dia. Tot això a l’spera de
la nova llei al respecte, d’àmbit de la Generalitat.
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Per tant, en aquesta línia d’optimitzar taxes i recerca de fluxes econòmics,
que s’aprofiten de l’activitat turística de Lloret però que no hi deixen cap
residu ni benefici, ni empresarial, ni de llocs de treball, és on hem de buscar
l’eficiència i la justícia recaptativa.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que farà una intervenció atípica per
tractar-se del tema de les ordenances fiscals.
Creu que la ciutadania ha de ser conscient que l’Ajuntament no és un ens ric
i que estem d’avant d’una cojuntura econòmica molt difícil que també afecta
al nostre Ajuntament.
L’Ajuntament presta molts serveis, i últimament la Unió Europea ha aprovat
un seguit de mesures lliberalitzadores que es concreten en una llei Omnibus
que perjudica les arques de l’ajuntament. Per altra banda, per ajudar als
emprenedors, hem rebaixat les llicències d’obertura, cosa que fa disminuir
la recaptació un 20%.
Però no hem d’oblidar que des del govern de l’estat espanyol se’ns demana
tornar 500.000 i 2.000.000 d’euros corresponents als anys 2008 i 2009, que
segons diuen hem rebut de més. Ja és sabut que ERC proposa negar-se a
aquesta devolució, i ell està disposat a fer costat a aquesta postura, si bé
també sap que a l’Estat sempre li queda la via de la compensació.
Avui mateix, en aquest Ple, hem parlat que rebrem 200 euros menys per
nen i any de la Generalitat, per a les llars d’infants.
A la vista de tot això, el problema està en com tenir ingressos perquè sinó
s’hauran de plantejar retallades. El que es recauda amb els impostos és el
que permet gestionar els serveis públics, i si no hi ha ingressos no es pot
assegurar que no hi hagi retallades.
El que avui s’aprova és el que s’ha pogut pactar amb una part de l’oposició,
i creu que no és suficient per pal.liar la minvada situació econòmica de
l’Ajuntament.
El PPC està d’acord en apujar certes taxes, però no en incrementar l’IBI.
Crec que a ningú li agrada apujar impostos, i que els veïns l’assenyalin, però
és el que tocava i al no fer-ho la conclusió és que ho passarem magra, o al
menys aquesta és la meva impressió.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que la crisi econòmica per la
que travessa el nostre país està afectant de manera important les
economies locals des d'una la doble vessant: atur i pèrdua de competitivitat
i alhora d'aflorament de noves necessitats personals i familiars. La crisi ha
fet aparèixer un nou perfil d'usuari de serveis socials: unitats familiars amb
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tots els membres a I'atur, amb prestacions i subsidis molt per sota dels
seus ingressos anteriors i amb un important endeutament familiar o si més
no una forta càrrega de despesa per l'habitatge habitual.
En aquest context tan excepcional, el paper de l'administració local haurà de
ser molt "pro-actiu", anant del “bracet" amb la resta d'administracions
públiques, garantint que cadascuna compleixi amb els seus deures i
competències. Aquest paper "pro-actiu" només es pot plantejar si els
Ajuntaments tenen garantits els recursos per afrontar-ho, recursos que
hauran d'anar creixent anualment en proporcions similars al creixement de
les noves necessitats de la ciutadania.
Cal doncs, més que mai, exigir un acord urgent entre Govern de l'Estat, la
Generalitat i els ajuntaments per un nou Model de Finançament Local que
hauria d'entrar en vigor el més aviat posible.
Des del Govern de l'Estat, s'insisteix, en postergar la negociació del nou
model de finançament local, sense concretar-ne cap data, proposta a la qual
ens hi oposem rotundament (PSOE ¡ PP van en el mateix sentit, en aquest
tema).
Des d'ICV-EU¡A ja fa molt de temps que estem reclamant la necessitat
d'aquest nou Model de Finançament Local. lnsistim, una vegada més, en la
urgència de l'acord i de la seva entrada en vigor i en no acceptar cap nova
demora en aquest tema (recordem que fa dos anys, ja ens vàrem
manifestar en contra de la proposta del ministre Chaves de posposar la
negociació fins després de les municipals 2011).
Tanmateix, proposem que, fins llavors, es faci un esforç addicional tant per
part del Govern de l'Estat, com per part del Govern de la Generalitat que
garanteixi un escenari pressupostari municipal amb unes mínimes garanties
de cobertura dels serveis propis i els assumits.
Continua dient que a Lloret s’ha acabat la festa. Potser s’ha gastat més del
que podien, però a més per al pacte entre el PSC i el PP tampoc ens deixen
endeutar-nos i hem perdut ingressos. Aquest pacte de la reforma de la
Constitució, saboteja el dret de la ciutadania a decidir.
Segur també que les administracions superiors reduiran subvencions i, a
més, hem de tornar les bestretes a l’Estat, com ha recordat el Sr. Orobitg. I
sobre aquest tema, ha de dir que si es decideix no tornar-ho ells estaran al
seu costat, ja que es tracta d’uns diners molt necessaris per als ciutadans
de Lloret.
Creu que aquest Ajuntament ha fet despeses supèrflues. Contractes amb
periodistes perquè facin comunicats de premsa. Contractes amb empreses
molt cares per temes d’imatge de la web municipal, i no parlem dels
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excessos de les grans infraestructures. Excés que vostès denominen
“millores” i que nosaltres podríem dir que són “despilfarro”.
Estem davant d’una crisi econòmica, social i política, en la que com sempre
els que més pateixen són els treballadors i treballadores, els autònoms i els
petits empresaris. Espera que sàpiguen prioritzar les despeses i també
recaudar com cal.
Volien apujar l’IBI per recaudar més, però creuen que s’ha de treballar en
aconseguir l’equitat, és a dir, en fer una taxa progresiva en el pagament
dels serveis, segons el nivell econòmic de cadascú, en una paraula, tarifació
social. I en aquest sentit farà una proposta en els propers mesos.
Ha presentat 5 esmenes aquest mateix matí, perquè no ha tingut més
temps, les quals són del tenor següent:
1.- ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PER AL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT
D’SCOMBRERIES
A
PARTICULARS
I
ESTABLIMENTS EN GENERAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9)
“L’article 6.3 quedará redactat de la següent forma:
A aquest efecte s’aplicarà la següent:
TARIFES

Recollida
transport
Habitatges,
pisos, 68.00
apartaments, per unitat.

i Reciclatge
19.00

Tractament
31.35

Per a la resta de preus s’acceptaria la proposta de modificació.”
2.- ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13)
BASES I TARIFES
ARTICLE 6
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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Segon tram: de 10 m3/abonat/mes fins a 40 m3/abonat/mes.
Tercer tram: a partir de 40 m3/abonat/mes.
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
BLOC I.- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la població.
Tarifa en baixa
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,49 €/m3
1,00 €/m3
1,30 €/m3

Tarifa en alta
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,43 €/m3
0,90 €/m3
1,20 €/m3

BLOC II.- Àrea del minucipi per al subministrament de la qual es
precisen elevacions des del dipòsit de Lloret.
Tarifa en baixa
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,63 €/m3
1,30 €/m3
1,60 €/m3

Tarifa en alta
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,56 €/m3
1,20 €/m3
1,50 €/m3

BLOC III.- Zones elevades que han de subministrar-se directament
des del dipòsit regulador d’ ”El Vilar”.
Tarifa en baixa
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,69 €/m3
1,46 €/m3
1,76 €/m3

Tarifa en alta
Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,61 €/m3
1,35 €/m3
1,65 €/m3

BLOC IV.- Zones per sobre del dipòsit d’ “El Vilar”
Tarifa en baixa
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Fins a 10 m3
Segon tram
Tercer tram

0,90 €/m3
1,82 €/m3
2,12 €/m3

Dependències municipals
Provisionals d’obres

0,39 €/m3
1,80 €/m3

3.- ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA
TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15)
Concepte
1.Drets d’inscipció
2.Estada i assistència
3.Servei de menjador

Curs 2011/2012
65 €/any
108 €/mes
4,50 €/dia

Curs 2012/2013
65 €/any
108 €/mes
5,60 €/dia

4.- ESMENA A LA PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE
LES TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 16)
2.- CURSOS ESPORTIUS
-

CURS DE NATACIÓ SENIOR...................9,00 €
CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR..............9,00 €

La resta de preus no es varien de la proposta.
4.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
Jornada complerta:
Mitja jornada :

112 €/mes
74 €/mes

5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23).
Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O INDUSTRIALS I ELEMENTS
ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC.
Norma 10.- Serveis de telefonia mòbil
Per determinar la quota 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 mercat de l’aprofitament mitja del sòl
municipal, la superfície ocupada i un coeficient corrector en funció de
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la mitjana de les diverses categories de carrers del 0,015. A la
quantitat resultant s’aplicarà la quota de mercat de cada companyia
en funció del nombre d’abonats de cada operador en el municipi per
individualitzar la quota.
Pel càlcul de la superficie ocupada s’estarà als informes dels serveis
tecnics municipals, en el benestes que els metres lineals d’ocupacio
es multiplicaran per una amplada de 0,80 metres.
El que proposem, doncs, és en la d’escombraries congelar el reciclatge i el
tractament respecte als pisos. Pel que fa al consum d’aigua, establim un
tercer tram per penalitzar als que més consumeixen, donat que es tracta
d’un bé escàs, i també congelem el consum mínim, no així la resta.
En l’ordenança de la llar d’infants, congelem tot menys el menjador, després
de l’explicació que se’ns va donar a la comissió informativa. Pel que fa als
cursos esportius, la puja que es proposava pot significar en alguns casos
gairebé el 5% de la pensió. Per tant, ells proposen apujar simplement de
8’50 a 9, i no a 30. També creu que s’ha de congelar el preu dels casals
d’estiu.
Per últim, quant a telefonia mòbil (norma 10), proposen passar del corrector
actual de 0’01% al 0’015%.
Com es pot veure, el sentit de les propostes és buscar els diners als que ho
tenen. Confia que puguin aprovar-se, ja que estan orientades a les persones
que viuen a Lloret, i afecten a temes com a la llar, casal d’estiu i gent gran,
en definitiva, als treballadors.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez tot dient que la pujada dels
Impostos, en la situació actual de crisis econòmica que pateixen les famílies,
es del tot inadmissible, celebrem que l’equip de govern hagi estat obert a
acceptar les nostres esmenes en el sentit de la congelació dels impostos, tal
i com el PPC portàvem en el nostre programa electoral.
Però volem aclarir, per totes aquelles persones que entenen que tot el que
es paga a l’ajuntament son impostos, que no es així, l’ajuntament te varis
tipus d’impostos l’I.B.I., Impost de circulació, l’impost sobre activitats
econòmiques (IAE) i l’impost de construcció, tots aquests impostos
quedaran congelats, a mes d’una bonificació en la plusvàlua d’un 75 %, tota
la resta de pagaments son taxes, per utilització de serveis.
Hem fet una reducció d’una franja que va del 20% fins al 50 % segons la
superfície de l’establiment en l’atorgament de llicencies d’obertura a les
persones que vulguin obrir nous negocis a la població i així facilitar la
creació d’empreses i de llocs de treball, ajudant així la dinamització
econòmica de la nostre vila.
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Reducció igualment d’una franja del 20 % al 50 % de les taxes per
inspeccions als establiments posterior a l’ inici de l’activitat.
En la pujada de les taxes d’escombreries el que s’ha fet es aplicar
l’increment, que es tipificat per la Junta de residus de la GENCAT, però
nomes en matèria de reciclatge i tractament i no en la recollida i transport.
La pujada de la taxa de l’aigua ha estat de 0,49 €/m3 a 0,51 €/m3 per lo
tant una pujada de tant sols 2 cèntims m3. Donant compliment al conveni
signat amb l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua i l’Ajuntament.
En la pujada de les taxes de la llar d’infants, la mateixa esta justificada
donada la retallada de la Generalitat de Catalunya, que ha passat de la
subvenció de 1.800 € a 1.600 € per alumne, dita taxa serà aplicable en la
matriculació del proper curs 2012 – 2013, es a dir a partir setembre de
2012.
En el sentit de l’augment de la tarifa aplicable a la retirada de vehicles
(grua), la nostre voluntat es que les persones que infringeixin les
normatives en matèria d’estacionament de vehicles, paguin per la seva
actitud incívica amb la resta d’usuaris de la via publica, en l’increment en la
tarifa de dipòsit i custodia el que s’ha fet es adequar la tarifa a la resta
pàrkings municipals, donat que fins ara nomes es pagava 6 € per dia, amb
el que resultava que un turista li sortia mes econòmic, deixar que la grua li
retires el vehicle i que durant la seva estada de vacances estigues en dipòsit
i custodia, que utilitzar qualsevol dels aparcaments municipals.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que els dóna la impressió que quan
vostés presenten la proposta de pujar l´IBI, un 3,14% ja sabien que ho
tenien perdut. Que cap partit de l’oposició els votaria a favor. Per tant
necessitaven pujar altres taxes que també paguen tots els ciutadans: com
l’aigua, les escombraries, el clavegueram, el menjador de les llars d’infants,
etc.
La congelació de l’Ibi, els permet maquillar l´acord que tenen amb el partit
popular i el senyor transfuga, però no cal que ho maquillin més, les
votacions de tots els plens, fan evident aquest acord no escrit, entre CIU,
ERC; PP i el Sr. Cortés.
Ens agradaria dir que la proposta de congelació d’IBI la vam dir tots els
grups de l’oposició excepte CiU i ERC al govern.
Una de les coses que ens crida més l’atenció és la pujada de la taxa de
l’aigua. Ara paguem les conseqüències del contracte que ens lliga amb
AQUALIA, els propers 20 anys segons el contracte que vostès van signar i
pel quan vam rebre 21 milions d’euros.
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Vostès justifiquen la pujada d’aquesta taxa és per la baixada del consum.
És a dir, com que l’empresa no està obtenint el benefici industrial que
esperava. És a dir una empresa privada guanya una concessió, i especula
amb el seu consum esperant que creixi, com aquest consum no creix, sino
que baixa, ara el pagaran tots els ciutadans.
És a dir, si consumim més aigua pagarem més, però és que si en consumim
menys, també en pagarem més. Ja que l’empresa el dia que va ofertar 21
milions d’euros esperava que la població i el consum d’aigua augmentés. Per
tant, sr Valls vostè que sempre diu que no ens hem venut les aigües
expliqui’m ara perquè els ciutadans s’han de fer càrrec de l’equilibri
pressupostari d’una empresa privada.
És que em sembla curiós que vostès a la Generalitat, per fer equilibri
pressupostari, tanquin hospitals i retallin en educació, i aquí a Lloret de Mar
en comptes de pagar piscines i grans infraestructures, pugen taxes, “apa”
que ho paguin els ciutadans, enlloc de reconèixer errors i pensar que el
creixement econòmic seria constant.
Per tant, el missatge que donem a la ciutadania és si vostè consumeix més
aigua pagarà més però si consumeix menys pagarà també més. O sigui
política de sostenibilitat i tenir cura del Medi Ambient zero.
El mateix ens passa amb les escombraries vostès ens proposen avui una
pujada de la taxa d’escombraries del 3% pel reciclatge i el tractament. Per
tant seguim gravant la butxaca del ciutadà.
Pel grup socialista una de les taxes que ens sembla més difícil d’aprovar és
la pujada de la quota de menjador a les llars d’infants que puja un 20%.
Creiem que és indignant que un ajuntament amb un pressupost de 55
milions d’euros sigui incapaç de subvencionar 26.000 euros que és el que
ens costaria no apujar el menjador, ajudant especialment a les famílies amb
nens petits que ja ho passen prou malament.
Per tant si congelem l’IBI és a proposta de tots els partits polítics i no
d’aquest govern, que pretén fer pagar els seus errors de gestió a la
ciutadania.
Per nosaltres encara continua sent una proposta insuficient per tant
nosaltres som més partidaris de fer una retallada pressupostària. Però ja els
hi avanço que la tisora no ha de ser envers els serveis als ciutadans, com
està fent el seu grup a la Generalitat, sinó en rallis, festes, assessoraments,
presentacions d’actes que no fan, càterings d’actes oficials, etc.
En definitiva, no estan d’acord en la proposta i votaran en conseqüència.
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes dient que subscriu el que ha dit
el grup municipal de PSC-PM. Ha descrit la realitat actual i ens trobem
novament amb l’esperada sumissió dels de sempre, amb la qual cosa la
proposta d’aprovarà i, per tant, poca cosa hi ha a dir.
La situació econòmica és poc favorable, és cert, per això ells són contraris a
agreujar la situació dels ciutadans. Cada vegada hi ha més aturats i per això
no podem estar d’acord amb les puges proposades, algunes pel PPC, de fins
al 200% i altres fetes per l’equip de govern.
No acceptaran gravar als ciutadans per la mala gestió i picardia de l’equip
de govern. Nosaltres portavem en el nostre programa la reducció de l’IBI en
un 3’5% i hi ha casos, com Sant Andreu de la Barca, en el que tenen un IBI
baix en una població similar a la nostra.
Tots baixen, però curiosament al nostre Ajuntament tot al contrari, tot puja.
No podem seguir despilfarrant de forma constant, com és el cas de les
làmpades ni tampoc seguir gastant diners, com és el cas dels rètols de la
casa de la cultura i de la biblioteca.
Ja sabem com utilitzen la puja d’impostos, per exemple, posant banbú al
teatre, o butaques retràctils. També posant 1.400.000 euros per turisme,
que després es gasta en rallis i hotels. I així altres moltes coses, i això ha de
canviar. També es varen fer despeses inútils amb el canvi de sentit del
passeig.
Si la situació és tant dolenta, el que no podem dir és que hi ha un 12%
d’estalvi, com va dir el Sr. Valls. I a més, com s’ha aconseguit aquest?.
Algunes de les despeses fetes no haurien d’haver-se fet, i així es tindria, per
exemple, per al xec nadó o per ajudar als aturats.
No podem acceptar-ho, no podem estar d’acord amb el manteniment
d’obres faraòniques, ara haurem d’obrir el teatre i, per tant, mantenir-lo, i
també haurem de mantenir els vestuaris del camp de futbol.
També hauríem de parlar del tema de l’aigua, ja que s’han venut el bé més
preuat i el que donava beneficis. Es evident que si Aqualia va pagar 21
milions d’euros no ho va fer perquè sí, sinó que això ho pagarem tots els
ciutadans de Lloret durant 25 anys, i d’aquests diners no s’ha destinat rés a
inversió. Ja ho deiem a la banderola de les eleccions del nostre partit el
2007: “Rebut de l’aigua + Crespo = Endeutar el poble”. Vostès riuen, però
avui és la demostració.
Si varen donar 21 milions d’euros és perquè volen guanyar més i això és a
compte dels ciutadans.
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Nosaltres volíem que les noves llicències d’activitats tinguessin una deducció
del 50% per ajudar als emprenedors i crear llocs de treball.
Vostès no tenen cap tipus de contenció en les despeses, i no avancen en
aquest tema, i posa com exemple que en sis mesos ja porten gastat el 80%
del consum del combustible. Això no és controlar.
No entraran en els números, doncs segurament cansarem a la gent i, a
més, ja saben que s’aprovarà amb la col.laboració del seu escuder.
Els ciutadans no han de pagar la seva mala gestió amb més impostos i
taxes. Així, no anem bé. A la gent li és igual si és un impost o una taxa,
perquè en definitiva igualment és pagar i sols serveix perquè vostè, Sr.
Martínez, intenti justificar-se.
És cínic dir per part de vostè que nosaltres no complim el nostre programa.
Són vostès els que no ho fan, doncs portaven el crear 25 places de policia
local i en el Ple anterior varen votar en contra. Vostè l’únic que vol és una
cadira de poder.
Vostè és la raó de la imatge que tenen els indignats dels polítics. Va estar a
CIU, després va passar a PPC. Vostè el que vol és tenir poder a qualsevol
preu.
És una hipocresia abismal que en la nota de premsa digui que és per vostè
que no s’apuja l’IBI. Per culpa de vostè s’apugen moltes taxes, i algunes,
com les terrasses, vostè proposava que es multipliqués per 3 (si bé no es
fa). Vostè sempre ha utilitzat els pàrquings municipals. És absurt el que
vostè diu sobre la grua i el perquè s’ha de pujar el que vostè ha proposat.
Tot això que avui s’aprovarà agreuge la situació dels ciutadans, i vostè serà
còmplice d’aquesta decisió i de la mala gestió.
Com ja ha dit, vostè és el que els indignats critiquen de la política i l’únic
que vol al preu que sigui és una cartera, i li costaria molt pactar amb vostè,
perquè si tingués responsabilitat haurien d’estar sempre apagant els seus
focs.
Contesta el Sr. Frigola dient que si no tenim l’augment de l’IBI, que
significarien uns 400.000 euros, difícilment es poden tenir 25 policies més.
És molt fàcil criticar des de l’oposició.
Respecte a la intervenció del Sr. Rodríguez, dir-li que segurament ens
podríem entendre en moltes coses, però ens ha faltat temps. Ja els
agradaria també a ells plantar-se davant l’Estat, però tenen la paella pel
mànec i, per tant, no creu que sigui una mesura adient.
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Com ja ha dit, si haguessin tingut temps, potser haurien pogut aprovar
alguna de les seves esmenes però, en aquest moment, no serà possible.
Creuen que l’IBI, al ser un impost directe, grava més al que més té, que la
puja a un ciutadà mig seria entre 3 i 6 euros. En canvi, si que significaria
més diners per als que tenen més propietats immobiliàries. Per tant, creuen
que és l’impost més just. Donat que l’IPC ha apujat més d’un 3%, el Sr.
Fuertes podrà dir que ha aconseguit el seu objectiu d’abaixar l’IBI.
Pel que fa al tema de l’aigua, la qüestió del consum és molt semblant al que
passa a les concessions de les autopistes, i és que es fixen els fluxos
teòrics, i si no es compleixen les previsions l’administració ha de compensar.
Però això passa amb tots els governs.
En el cas que no hagués concessió i ho portés l’ajuntament directament,
també tindria costos elevats, malgrat s’abaixi el consum, perquè hi ha uns
costos fixos i, a més, s’ha de mantenir la inversió.
Pel que fa a les taxes en relació al reciclatge d’escombraries, no fem més
que aplicar la llei.
No pot entendre com es vol mantenir que se subvencioni el menjador de la
llar d’infants, perquè no és just, i perquè no es pot subvencionar tot.
En tot cas, el debat ha estat, per part de l’oposició, fàcil i previsible. L’acord
al que s’ha arribat no és el que nosaltres volíem, però és el que hem pogut
aconseguir.
Hem de deixar clar que cap impost s’apuja i les taxes que ho fan són per
compensar, al menys en part, els costos. Per tant, no es pot comparar les
taxes amb els impostos, en cap moment.
No hem vist més esmenes que les presentades pel que menys temps ha
tingut, el Sr. Rodríguez. Amb el que avui aprovem, ens faltaran forats en el
cinturó per poder estrenyer, quan fem el pressupost.
Abans s’han queixat de la mala sonoritat de la Casa de la Cultura, ara
també es queixa perquè la sonoritat es bona en el Teatre.
Finalitza dient que si bé no s’ha portat a terme la modificació de la taxa de
les terrasses, en algun moment s’haurà de fer.
Novament, pren la paraula el Sr. Cortés dient que ell està aquí, Sr. Bernat,
per buscar solucions per a Lloret, per trobar 900.000 € que faran falta per
fer els pressupostos. Es limita a treballar treient hores del seu descans per
millorar Lloret.
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Li ha de dir que ell és Regidor No Adscrit, no té rés a veure això amb un
trànsfuga (i miri sinó la legislació de règim local). Per tant, li demana que
rectifiqui.
Ell creu en un pacte entre tots els regidors per treballar per aconseguir el
millor per a Lloret i per als seus ciutadans.
El que hi ha és un grup de treball que es reuneix per buscar solucions, un
grup que treu hores dels caps de setmana per trobar solucions als
problemes de Lloret, com és el cas dels esdeveniments de l’estiu.
Ell treballa en silenci i és solament un regidor. Potser altres caps de llista
varen tenir la possibilitat de ser alcalde, no és aquest el seu cas.
A continuació, de nou intervé el Sr. Orobitg dient que ja va dir en la seva
primera intervenció que faria un discurs atípic, però real.
Es una realitat que hem de tornar 2’5 milions d’euros a l’Estat,
corresponents als anys 2008 i 2009. També ho és la retallada de 200 euros
per nen i any en la subvenció que es reb de la Generalitat. També és real
que hem reduït les taxes per les tasques d’inspecció i de les llicències
d’obertures.
Tot això significa un 26% menys d’ingressos a Lloret quant a diners que
venen de fora.
Jo he fet un discurs responsable d’esquerres, però vostè, Sr. Bernat, no ha
fet un discurs d’esquerra sinó de dreta assistencial.
No pot estar d’acord en que seguim subvencionant el menjador de la llar
d’infants. Estem en una cojuntura en la que hem de restingir despeses, i jo
ja ho estic fent i no tinguin cap dubte que ho farà.
En el document que varem signar per entrar en el govern, es deia que les
seves partides com a regidor mantindrien els percentatges que tenien. Ja
sap que no serà així, però ho accepta, perquè sap que hi ha altres prioritats
i perquè fa un exercici de responsabilitat. També li recorda al Sr. Bernat que
el PSOE ha suprimit l’impost de patrimoni.
Un dels objectius de les ordenances fiscals és dotar a l’Ajuntament dels
recursos per complir amb les seves obligacions de donar serveis, i avui
aquestes ordenances que s’aprovaran, les taxes –donat que els impostos no
es toquen- no serveixen per aquesta tasca.
Ell no va estar d’acord amb la privatització de l’aigua, però està feta i, per
tant, com administració, tenen la responsabilitat de complir amb les
obligacions que pertoquen.
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Ja sap que existeix el joc entre govern i oposició, però nosaltres tenim
també –i creu que l’hauríem de tenir tots- responsabilitat. Ja voldríem
augmentar els efectius de la policia local, però per això es necessiten
recursos.
Hem de tenir en compte que des de 1989 no s’ha modificat el cadastre de
l’IBI i, per tant, el padró de l’IBI de Lloret continua igual. I això té molta
repercusió a efectes fiscals. Es un tema que no depèn de l’Ajuntament i ha
de dir que ja portaven 2 anys sense modificar l’IBI. Ara ja seran 3.
No m’agrada haver de pujar l’IBI ni tampoc a la resta de l’equip de govern,
però si ho hem proposat és perquè és necessari, no es fa perquè si.
La puja de la taxa d’una part de les escombraries és per eixugar l’increment
de la taxa que te la Generalitat i que per tant han de pagar els ciutadans.
A l’Ajuntament, en la seva part empresarial, no té més remei que buscar
aquelles activitats on pugui treure’n un rendiment. Per tant, el tema de les
terrasses l’Ajuntament se l’haurà de plantejar properament.
En definitiva, estem aquí per un sentit de la responsabilitat en el nostre
poble i no per fer amistats.
De nou, seguidament intervé el Sr. Rodríguez dient que li ha sorprès que
sigui ell l’únic (quan sols porta 3 dies), que hagi presentat esmenes.
Sr. Martínez, si li pesa tant apujar la llar d’infants, voti la meva esmena i
deixarà de tenir el pes. Li recomano llegir un llibre de Norberto Bobbio titulat
“Dretes i Esquerres”, que és molt interessant, tant pels conceptes de dreta i
esquerra com per a la social democràcia.
Es cert que les ordenances fiscals són un exercici de projecció sobre els
pressupostos municipals i que, evidentment, s’haurà de treballar perquè el
cinturó s’haurà d’estrènyer. Com sempre, els treballadors, perquè altres
porten tirants, i ja sabem tots qui són, els de sempre.
Li agraeix el que ha dit el Sr. Frigola, però li demana que faci un petit esforç
i que voti a favor de les esmenes, almenys d’algunes.
En definitiva, si s’aproven aquestes ordenances l’any vinent la gent pagarà
més.
Les seves esmenes tracten de, per exemple, en el tema de les escombraries
que es congeli el tema de la puja als pisos, tot i que ja sap que és per causa
de la puja de la Generalitat. Però el que hem d’intentar és aliviar aquells que
ho passen malament. Com ja ha dit, els de sempre, els treballadors, seran
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els que paguin més. I en part culpa als governs de la Generalitat, que ara és
de CIU.
El mateix passa amb el tema de la llar d’infants, on es traspassa a l’usuari
una part de la baixada de subvenció de la Generalitat. S’ha de dir que el
govern no puja l’IBI però puja la taxa de la grua municipal. També proposa
que s’ajudi als emprenedors i que, al contrari, es gravi als rentistes, als que
viuen dels lloguers, gravant els locals que estiguin tancats. Són l’alt preu
dels lloguers el que fa molt mal als emprenedors.
Es veritat que hi ha una majoria de CIU, ERC i PPC, i l’únic que se li pot
retreure al Sr. Orobitg és que pacti amb la dreta més casposa d’aquest país,
PPC, i amb la dreta més neolliberal (més que Reagan i Teacher) de CIU,
partit que la fulla de ruta del qual és privatitzar i treure serveis.
De cara als pressupostos ens tocarà prioritzar i treure el millor per poder
seguir donant servei. I sobre el tema de les ordenances, el que ell proposa
és que parlem de tarifació social.
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient al Sr. Rodríguez que
no solament han proposat modificacions a la taxa de la grua, sinó a altres
temes.
Així, han proposat que es retalli el ralli, la Volta Ciclista, una part de
l’aportació al Consorci Sanitari de la Selva i el Maresme, retallar el contracte
de neteja, i posar parquímetres al pàrquing del teatre. Amb això volen
estalviar entre 930 i 940.000 euros. I això per entrar en negociacions amb
l’equip de govern per intentar aprovar els propers pressupostos.
Sr. Fuertes, jo tinc el PO des de fa solament 4 mesos, com vostè, abans
pagava el pàrquing com els demés.
Explica el tema de la grua i el perquè del 200% de puja. I és per equiparar
el preu que es paga per tenir el cotxe, que es treu del carrer, en el dipòsit
municipal (ara és de 6 € i es proposa 18), al preu dels pàrquings municipals,
doncs sinó l’infractor surt guanyant.
El Sr. Fuertes ha dit que soc un cínic, però ell és un demagog, i a més falta
al respecte a les persones. I jo no ho he fet amb ell.
Pel que fa a l’increment de les terrasses, un dels seus regidors va dir que
quan treballava a un altre indret va pagar 5.500 euros per una terrasa i en
va facturar 350.000. I això ho va dir davant de molts regidors, i per tant
segur que vostè ho sap.
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Ell està d’acord en incrementar la policia local, i així ho portava en el
programa electoral. Però sols es podrà fer quan es pugui econòmicament, i
ja s’està en aquesta línia.
Ells varen posar com a “condictio sine qua non” per aprovar avui aquestes
ordenances, la congelació de l’IBI i de tots els impostos. Al mateix temps,
va fer les altres propostes que abans ha esmentat.
Vostè, Sr. Fuertes, sempre mira als altres i al passat, i es fica amb tothom,
però no ofereix cap avanç ni cap tema de treball.
Vostè em va oferir fa quatre dies, i ho negarà, segur que ho negarà, però
tinc testimonis, i el seu company del costat ho pot ratificar.
Vostè diu que mai pactarà amb nosaltres, però vostè fa 4 dies a baix, a la
Plaça de l’Ajuntament, ens va dir que si donariem suport a una moció de
censura amb el seu vot, el del PSC i el nostre. Això ho va dir vostè en públic
a la plaça, i m’ho nega si vol. Però hi ha testimonis que ho van escoltar. No
estic mentint.
Vostè diu que el tema de retallar no dóna calers. Doncs com faria vostè per
cobrir la riera, per al xec nadó, per rebaixar més d’un 3% l’IBI?.
Nosaltres el que hem fet és demanar congelar els impostos i tirar endavant.
Ell no és escuder de ningú, en tot cas escuder i servent de la seva població,
li agradi o no, Sr. Fuertes. Cosa que vostè no sap si pot dir que ha nascut
en aquesta població.
Intervé novament el Sr. Bernat i, referint-se al Sr. Cortés, li diu que ell no
rectificarà i el que ha de fer és tornar la seva acta com a regidor, obtinguda
amb els vots del PSC. I això és el que hauria d’haver fet des del primer dia.
Ell serà més correcte i senyor, i no farà públic acords o converses tingudes
amb altres regidors, poden estar ben tranquils. No farà públic el que li digui
quan volen parlar amb ell.
Ha dit que treballen espontàniament i en silenci, però no és necessari que la
premsa digui rés. A vostè li agrada apropar-se al poder.
Vostè ho ha dit, si jo hagués acceptat l’alcaldia, vostè estaria encara amb
nosaltres, però no ha estat així, i per això està on està. Vostè tria als seus
companys de viatge.
Pel que fa al Sr. Orobitg, dir-li que vostè està incòmode en la seva nova
posició i defensa pactes que potser no faria. No és el mateix de l’anterior
legislatura i ha de fer política de dret.
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No creu que en plena crisi sigui bo augmentar les terrasses un 250%, no és
una mesura adequada, Sr. Martínez.
No estan aquí per fer comentaris personals com els que s’han fet, almenys
ells ho pensen així.
Entenen que és difícil justificar l’augment de taxes que es proposa, i sembla
que és així. El contracte amb Aqualia el varen signar vostès i no nosaltres.
Si hi ha guanys són per l’empresa i si no han de pagar els ciutadans. No
estan d’acord en que les empreses concessionàries hagin de guanyar a
costa dels contribuents.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient al Sr. Cortés que ell fa
referència a certes notícies que han sortit al diari, i que són conseqüència
del contingut de les notes de premsa del grup municipal de PPC d’aquest
Ajuntament, els periodistes no se les inventen.
Ells sempre han estat d’acord en treballar, és el que estan fent des que
varen entrar. Però és dur que totes les seves propostes no s’aprovin per
estar a l’oposició i per no donar-los crèdit.
Varen convocar dos plens extraordinaris precisament per treballar. El tema
era la seguretat, i malhauradament fa uns dies ha tornat haver
apunyalaments. Diran que són fets puntuals, però fan molt de mal al poble.
El Sr. Orobitg ha dit que ens haurem d’estrenyer el cinturó i que aniran per
aquest camí, ja veurem en què es fa aquesta reducció. Tots estan d’acord
en que s’ha de fer.
No té ganes de parlar del passat, però la situació en la que estem és culpa
de l’anterior equip de govern.
No es pot dir que estem fent el joc govern-oposició, no estem en contra de
tot, sinó en quatre temes concrets, Sr. Frigola, IBI, llicències, aigua i
escombraries. La nostra voluntat és la millor, però no volem que passi com
el 2008, que vostès varen augmentar l’IBI un 7’5% dient que era per
augmentar els efectius de la policia local, però no va ser així. Ells volen
saber com es fan servir els impostos.
Entén que no treiem cap benefici de ser l’abocador comarcal.
De la seva intervenció semblaria deduir que l’Ajuntament no tindrà diners si
no s’apuja el que vostè diu, però aquest Ajuntament maneja 55 milions
d’euros. Diners hi haurà, en tot cas parlem de no tenir més diners.
Nosaltres varem acceptar algunes esmenes, però no les ordenances fiscals.
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Pel que fa al Sr. Enric Martínez, dir-li que ell sempre ha anat amb un cotxe
rotulat, i que mai ha pagat el pàrquing. Mai li ha faltat al respecte,
simplement li ha dit que era un cínic i un hipòcrita. Això no és cal insult, sinó
qualificatius. El que hem de fer és gravar a empreses com GBI i també als
hotelers, i no a les terrasses.
Vostè és un mentider, no pot dir que jo li he dit per pactar amb vostè. Mai
pactarà amb una persona que els seus ideals passa per tenir una cartera de
poder. Vostè és el que s’ha encarregar de dir a tots, fins i tot als taxistes,
que a partir de novembre seria el responsable de la policia local, i també ho
ha dit a la mateixa policia. No es pot faltar a la veritat d’aquesta manera,
com ho fa vostè. I al final tot se sap.
Que el que vol vostè és tenir poder, i per això espera al novembre, després
de les eleccions. Vostè canvia d’opinió cada vegada, i això no pot ser, ha de
tenir més dignitat. Quan canvia d’opinió és perquè li ha dit el seu grup o
perquè així ho mana el seu partit des de Girona. Sempre fa el mateix.
Vostè va dir l’altre dia que no, a tenir més policia, i això ho fa per rencor.
Vostè està esperant al 20 de novembre per presionar dient que si volem el
pàrquing subterrani, ell haurà d’entrar al govern, i el mateix està fent amb
els pressupostos. I és aquesta la realitat. Altra cosa és que ho aconsegueixi,
ja que el Sr. Orobitg ha dit que si passa això, ell marxaria, i creu que en
aquest cas és sincer.
En els seus butlletins explicarà com portarà a terme les coses que prometia
en el seu programa.
Respecte a la concessió de l’aigua a Aqualia, ha estat perjudicial per als
ciutadans, perquè l’aigua ha pujat sempre, i això que els pous són nostres.
Parlen de revisar el preu de les terrasses. Però mentres paguen factures
sense cap concurs públic, com les que es varen aprovar en la última
modificació de crèdit.
El Sr. Frigola ha fet un símil amb les autopistes i la concessió d’aigua, però a
aquí no hi ha opció d’anar-hi o no. Pel que fa a la sonoritat del teatre, es va
posar bambú, que és molt car, i com a resultat d’aquesta i d’altres millores,
el preu és de 8 milions d’euros. La casa de la cultura ens ha costat 13
milions d’euros.
Amb el PSC a vegades hem coincidit i altres no. Però tots dos tenim una
cosa de diferent, que quan diem una cosa la mantenim, no com altres
grups.
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Intervé el Sr. Valls dient que el titular d’aquest Ple hauria de ser: A Lloret no
s’apugen els impostos.
Es cert que l’equip de govern ha proposat augmentar l’IBI una mica per sota
l’IPC, amb l’objectiu de poder fer uns pressupostos continguts però reals.
La política és l’art de fer possibles les coses, des de la responsabilitat,
perquè realment pujar impostos o taxes no agrada a ningú, és pel que
varen fer aquesta proposta.
És un exercici de responsabilitat, tenint en compte el proper pressupost.
Evidentment, hem de tenir la contenció com a objectiu fonamental.
L’IBI no s’ha pujat des de fa 3 anys, i respecte a les taxes, han de dir que
ha disminuït el consum d’aigua, però això no ha fet baixar els costos,
perquè hi ha una part que són despeses fixes i aquestes es mantenen. En el
tema de les escombraries, ja han explicat que ve donat per la modificació de
la llei de la Generalitat.
A data d’avui, la concessió a Aqualia ha estat fantàstica per a l’Ajuntament.
Estem d’acord amb el que ha dit el Sr. Rodríguez sobre el nou model de
finançament local, i sobretot dels municipis turístics. En l’any 1982 ja es va
dir que l’Estat hauria de córrer amb el 25% del finançament, però la realitat
és que no arriba al 4%. En canvi, nosaltres cada vegada hem de donar més
serveis.
Si presenta una proposta de tarifació social, almenys serà estudiada, i quant
al tema de les escombraries, ja ha dit que la Generalitat ha pujat 2 euros la
tona i nosaltres repercutim 1’28%.
També es pot estudiar una reforma de la taxa de l’aigua, però la que
presenta avui vostè representaria molt poc.
Pel que fa a la llar d’infants, solament repercuteix una part del cost, no
cobreix tot, i pensi que la resta s’agafa dels impostos de tothom. Es
deficitària, i per això s’augmenta la taxa. Serà molt dur fer el proper
pressupost.
Amb tots els respectes, Lloret no té rés a veure amb Sant Andreu de la
Barca, no es poden comparar.
Benestar Social cobreix la demanda dels casos puntuals de la llar d’infants
(gent que no pot pagar), i el mateix en el casal d’estiu. Això ja s’està fent.
Per modificar el tema de la telefonia, s’ha de fer un estudi econòmic, i no es
té en aquest moment. De totes maneres, en aquest tema ja tenim
presentats contenciosos administratius.
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A vostès els demanàvem el que hem fet nosaltres, un exercici de
responsabilitat, no un xec en blanc. No era necessari que votessin a favor,
solament s’havien d’abstenir.
No és cert que pactar amb nosaltres sigui signe de submissó amb ningú, i
hem pactat amb el PPC perquè és l’únic que s’ha avingut a pactar esmenes.
Han parlat de la puja de l’aigua, doncs bé, en els 6 anys que van de 1998 a
2003 (ells estaven a l’oposició, no al govern), l’aigua va pujar 18 cèntims
d’euro el m3 amb governs del PSC i altres grups. En canvi, en els últims 8
anys de concessió, ha apujat 12 cèntims d’euro. Per tant, queda clar que no
és cert el que han dit.
Això són dades, no opinions. Per tant, és irrisori sentir, com ha dit el Sr.
Fuertes, que no s’han fet inversions. Donarà unes xifres.
En clavegueram, en els anys 1998 a 2003 es va invertir 566.000 €. Entre
els anys 2004 i 2010, 3.517.000 €, és a dir, amb la concessió a Aqualia i
govern nostre, el 84% de les inversions.
Si parlem de l’aigua propiament dit (donat que parlem del cicle integral de
l’aigua), les inversions en els anys 1998 a 2003 varen ser de 536.000 € i
durant el període 2004 a 2010, 9.504.000 €, és a dir, el 92% de la inversió,
i això que tenim 25 anys per fer-ho.
Hem fet inversions molt importants, i s’han fet obres sense repercutir en
tarifes. Aquesta és la realitat.
Aquest Ajuntament i la Generalitat gestionen la terminal, i la concessionària
és una UTE (unió temporal d’empreses) de la que formen part Sarfa,
Barcelona Bus, Transports Elèctrics Interurbans, Autocars Mas i Coet Bus.
Doncs bé, aquesta UTE –per tant també Coet Bus- ha demanat com a
concessionari del pàrquing de la terminal d’autobusos, l’equilibri financer. I
demanen 498.000 €.
I vostès s’atreveixen a dir que Aqualia no pot demanar equilibri financer,
sols poden fer-ho uns concessionaris i altres no?. Tots estan en el seu dret a
fer-ho, però uns prediquen una cosa i en fan una altra.
I es queixen perquè es pugen 2 cèntims els 1000 litres d’aigua, és
incomprensible, quan en l’espai de temps del 2004 a 2010 s’han invertit 13
milions d’euros.
Finalitza dient que el servei d’aigües és Servei Municipal d’Aigües, i per tant
no està privatitzat. Que les decissions les pren l’Ajuntament de Lloret de
Mar i això ja ho coneix el Sr. Amaya, perquè ja ho ha dit en altres ocasions.
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De fet, sols ha hagut d’actualitzar les dades. Confia que la propera vegada
que parlin de l’aigua siguin més coherents.
El Sr. Fuertes demana la paraula, per alusions personals, negant-la el Sr.
Alcalde dient que no hi ha motius.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient al Sr. Fuertes que deixi de dir
mentider amb tanta gratuïtat, i creu que és lleig ficar-se amb persones, com
el Sr. Crespo, que no estan presents en el Ple. No recorda que tampoc
s’hagin fet alusions a anteriors alcaldes en aquest Ple, per respecte.
A vostè li agrada parlar del personal de Benestar i Família, però fan molta
feina en qüestió de gestió de lloguers i altres serveis. També mitjançant
Ser-Gi es gestionen més de 120 pisos que estaven buits (això en la línia que
ha comentat el Sr. Rodríguez). En definitiva, fem política social que,
desgraciadament, és molt necessària.
L’equip de govern proposava un augment de l’IBI per sota d’IPC, i com ja
s’ha dit abans, pensen que aquest impost és el més just, ja que paguen
més els que més tenen i menys els que tenen menys. Els que no tenen
habitatge propi no paguen i els que en tenen un paguen poc. Aquesta puja
era necessària donat el dèficit fiscal que ens trobem.
Ha de dir que el Sr. Orobitg està fent una gran feina, i a l’igual que ell,
apel.la a la responsabilitat, ja que els propers pressupostos seran molt durs
de fer, doncs la situació és molt difícil. Haurem de fer retallades molt
importants i no sols en el ralli.
Hem de donar serveis turístics, perquè amb això Lloret és totalment diferent
d’altres poblacions, no ens pot comparar amb Sant Andreu de la Barca. Per
tant, l’any 2012 serà molt complicat i difícil, i haurem de fer autèntics
equilibris per poder portar endavant el dia a dia.
Li preocupa molt les possibles retallades, perquè Lloret no es pot quedar
parat.
Fa pocs dies, va anar a veure el Conseller Clerias de Benestar i Família, i ens
va dir que ara ja no es faran concertació de places en la residència de la
gent gran, amb la qual cosa hem de veure que fem per poder seguir tirant
endavant el projecte. Es qüestió de tots gestionar la crisi, i no serà gens
fàcil.
A continuació, es vota l’esmena presentada per ICV en relació a la
Ordenança Fiscal n. 9, essent rebutjada per 11 vots en contra dels regidors
de CIU, ERC, PPC i NO ADSCRIT, i 10 vots favorables dels regidors de ICVEUIA, MILLOR i PSC-PM.
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Es vota l’esmena presentada per ICV en relació a la Ordenança Fiscal n. 13,
essent rebutjada per 11 vots en contra dels regidors de CIU, ERC, PPC i NO
ADSCRIT, 7 vots favorables dels regidors de ICV-EUIA i MILLOR, i 3
abstencions dels regidors de PSC-PM.
Es vota l’esmena presentada per ICV en relació a la Ordenança Fiscal n. 15,
essent rebutjada per 11 vots en contra dels regidors de CIU, ERC, PPC i NO
ADSCRIT, i 10 vots favorables dels regidors de ICV-EUIA, MILLOR i PSC-PM.
Es vota l’esmena presentada per ICV en relació a la Ordenança Fiscal n. 16,
essent rebutjada per 11 vots en contra dels regidors de CIU, ERC, PPC i NO
ADSCRIT, i 10 vots favorables dels regidors de ICV-EUIA, MILLOR i PSC-PM.
Es vota l’esmena presentada per ICV en relació a la Ordenança Fiscal n. 23,
essent rebutjada per 11 vots en contra dels regidors de CIU, ERC, PPC i NO
ADSCRIT, 7 vots favorables dels regidors de ICV-EUIA i MILLOR, i 3
abstencions dels regidors de PSC-PM.
Acte seguit, es passa a votació la proposta tal i com ha estat presentada, la
qual és aprovada per 11 vots favorables dels regidors de CIU, ERC, PPC i NO
ADSCRIT, i 10 vots en contra dels regidors de MILLOR, PSC-PM i ICV-EUIA.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
1 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
S’afegeix el punt 3 a l’article 73 que queda redactat de la següent manera:
Article 73. CRÈDITS INCOBRABLES
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en
el procediment de recaptació perquè resultin fallits els obligats al
pagament i altres responsables, si n'hi hagués.
2. La declaració de crèdit incobrable motivarà la baixa en els comptes
del crèdit, sens perjudici de les accions que
pugui exercir
l'Ajuntament,
de conformitat
amb les
normes
que siguin
d'aplicació.
3. D’acord amb criteris d’eficiència en la utilització de recursos
disponibles, quan resultin deutes quin import sigui insuficient per la
cobertura del cost de l’exacció i recaptació, es procedirà a la
declaració de crèdit incobrable, en el cas de deutes inferiors a 6 €.
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En la classificació de carrers es donen de baixa determinades vies
públiques que figuren a l'Annex I d'aquesta proposta.
2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5)
Es modifica l’article 5, quedant redactat de la següent forma:
Bonificacions
Article 5
a) Les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudiment limitatiu
de domini pel que fa a l’habitatge habitual, realitzades a títol lucratiu, a
causa de mort i a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els
ascendents i adoptants , gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota
íntegra de l’impost.
b) Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin
constituït amb la persona causant una unió estable de parella i acreditin,
tal com es regula a la Llei 25/2010, de 29 de juliol, la convivència durant
almenys els dos anys anteriors a la mort o escriptura pública atorgada
conjuntament dos anys abans del moment de la transmissió.
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota, en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi
limitatius de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor
del cònjuge, els ascendents o descendents d’aquell, en primer grau, de
la finca o finques vinculades amb el negoci familiar, sempre que l’hereu li
doni continuïtat. Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que
l’hereu mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre la finca o
finques durant els quatre anys següents a la mort del causant.
L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la sollicitud expressa del
subjecte passiu — qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de
l’impost— a la qual acompanyarà la documentació acreditativa del fet
imposable on figurin els aspectes determinants per l’atorgament de la
bonificació.
Si s’ha concedit aquestes bonificacions, la finca no es pot transmetre de
forma onerosa per actes “intervius” dins del termini de quatre 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 quatre anys, si no s’ha realitzat cap

40

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.
2.2.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)
A l’article 2.- Fet imposable, l’apartat c) queda redactat de la següent
forma:
c) La prestació de serveis administratius relatius als procediments
d’autorització ambiental, de llicència ambiental i de comunicació
d’activitats, previstos en la Llei 20/2009 del Parlament de Catalunya,
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats;
la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i
activitats recreatives, el Decret 112/2010 que la desplega i de
l’Ordenança Municipal Reguladora de les activitats amb incidència
ambiental; o nova normativa que les substitueixi.
A l’article 2.- Fet imposable, l’apartat e) queda redactat de la següent
forma:
e) La inspecció de béns i installacions d'acord amb el que estableix
l’article 74 de la llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats i del capítol segon del Decret 112/2010 que la desplega;
l’article 44 de la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels
espectacles públics i activitats recreatives i l’article 64 de l’Ordenança
Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental; o
nova normativa que les substitueixi.
A l’article 8 es modifiquen diversos apartats que queden redactats de la
forma següent:
ARTICLE 8.- QUOTA
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.............................

4,80 €
340,00 €
11,50 €
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•

Altres autoritzacions no compreses en els paràgrafs
anteriors.................................................................

10,50 €

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.....

7,70 €
1,80 €

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 parcellació..........................................................
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 sollicitud de
llicència ambiental, amb el planejament urbanístic........
Altres certificats......................................................

50,00 €
94,00 €
54,00 €
250,00 €
355,00 €

214,00 €
65,00 €

IV.- Oposicions, concursos i contractacions
• Tramitació de les proves d’accés a l’administració pública.........25,00 €
D’obres i serveis:
• per cada proposició per a prendre part en
contractacions d’obres, serveis o subministrament,
sempre que el pressupost superi els sis mil
euros......................................................................

43,00 €

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 .............

25,50 €
38,00 €
25,50 €

2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE
PLAQUES AMB EL DISTINTIU DEL MUNICIPI
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• Per a cada autorització
(Les autoritzacions es concediran per un termini de dos
anys, transcorregut aquest s'haurà de sollicitar 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...............................

48,00 €
15,50 €
4,85 €

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...................................

0,10
0,15
0,16
0,50
4,50

€
€
€
€
€

2) PLÀNOLS
•
•
•

Full Pla General E 1:1000..........……….........................
Resta de Plànols per m2 .…….....….............................
Impressió de plànols en paper:
Din A0.......................................................
Din A1.......................................................
Din A2.......................................................
Din A3.......................................................
Din A4.......................................................

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

€
€
€
€
€

4.- LLIURAMENT D’IMPRESOS
L’import de la taxa dels diferents impresos subministrats per les diferents
dependències municipals o pels OO.AA que en depenen coincidirà amb
l’import del seu cost directe arrodonit a l’alça fins al cèntim més pròxim.
5.- SERVEIS INFORMÀTICS
L’apartat 5 no es modifica
S’afegeix l’apartat 6:
6.- SERVEIS ARXIU
I.- Reproducció de documents de text i d’imatge fixa en suport digital.
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•

Imatge digital amb un resolució de menys de 200 kb, amb marca d’aigua
estampada en el document digital i amb logo i escut de procedència.
Per cada document digitalitzat
0,15 €

•

Imatge digital amb una resolució de menys de 200 kb, sense marca
d’aigua en el document digital, però amb logo i escut de procedència.
Per cada document digitalitzat
1,00 €

•

Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense marca d’aigua
en el document digital, però amb logo i escut de procedència. S’estableix
un preu mínim de 60,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada
sollicitud). Quan la finalitat de la reproducció sigui per a un ús sense
ànim de lucre (edicions amb finalitats culturals promogudes per
institucions o associacions i entitats inscrites en el registre d’entitats de
l’Ajuntament) quedarà sense efecte el preu mínim.
Per cada document digitalitzat
3,00 €

•

Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense Marca d’aigua
en el document digital, i sense logo i escut de procedència. S’estableix
un preu mínim de 100,00 € (amb un màxim de 10 Imatges per cada
sollicitud)
Per cada document
10,00 €

II.- Reproduccions audiovisuals en suport digital.
•

Imatge digital en moviment, per un minut seleccionat (amb logo i escut
de procedència)
2,00 €

•

Còpia a format digital de qualsevol imatge en moviment procedent de
cintes o altres suports digitals (amb logo i escut de procedència)
Per cada 30 minuts
11,00 €

•

Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats sense ànim de
lucre (amb logo i escut de procedència)
35,00 € / minut

•

Ús públic de la imatge digital en moviment per entitats ànim de lucre
(amb logo i escut de procedència)
70,00 € / minut

B) Sobre activitats econòmiques
1.- LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER
No es modifica
2.- INSPECCIONS
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A) ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS
L’activitat administrativa de control posterior a l’inici de l’activitat meritarà la
quota tributària resultant 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.
Els coeficients correctors segons la superfície total de l’establiment són:
-

fins a 50 m2. ........................................
de més de 50 m2 fins a 100 m2...............
de més de 100 m2 fins a 250 m2 ............
de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............
de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ..........
de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ........
de més de 5000 m2 ................................

2
3
4
5
6
7
8

Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són:
-

carrers
carrers
carrers
carrers
carrers
carrers

de
de
de
de
de
de

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

especial ...............
1a.- .....................
2a.- .....................
3a.- .....................
4a.- .....................
5a i resta.- ...........

2,50
2,20
2,00
1,75
1,50
1,00

Durant l'any en què s'hagi satisfet la taxa per l’exercici d’activitats i serveis,
no es practicarà la liquidació per inspeccions d'establiments, elements o
béns.
La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
B) HABITACLES, SOLARS I ALTRES ELEMENTS CONSTRUCTIUS
No es modifica
3.- EXERCICI D’ACTIVITATS I SERVEIS

45

A) QUOTA TRIBUTÀRIA
L’activitat administrativa d’atorgament de llicencia o comunicació de
l’activitat meritarà la quota tributària resultant d’aplicar el següent càlcul:
1.- Primera installació
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.
Els coeficients correctors segons la superfície total de l'establiment són:
-

fins a 50 m2. ............................................
de més de 50 m2 fins a 100 m2..................
de més de 100 m2 fins a 250 m2 ...............
de més de 250 m2 fins a 500 m2 ...............
de més de 500 m2 fins a 1000 m2 .............
de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ...........
de més de 5000 m2 ...................................

1
2
3
4
5
6
7

Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són:
-

carrers
carrers
carrers
carrers
carrers
carrers

de
de
de
de
de
de

categoria
categoria
categoria
categoria
categoria
categoria

especial ...............
1a.- .....................
2a.- .....................
3a.- .....................
4a.- .....................
5a i resta.- ...........

2,50
2,20
2,00
1,75
1,50
1,00

La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.

2. Ampliacions d’activitat: En el cas d’ampliació de superfície o elements
installats, es tributarà pel percentatge d’increment de superfície o
elements installats, calculat sobre quotes de primera installació de
l’exercici en curs.

3. Canvis de

classificació: Hi ha canvi de classificació quan es varia
l’activitat autoritzada, fins i tot en el cas de magatzems tancats al públic.
S’entendrà que el local canvia d'activitat quan, segons el CNAE vigent,
variï un dígit del tercer nivell numèric de la classificació. Si l'activitat del
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local comprèn dos o més epígrafs de la classificació, només s'aplicarà un
mòdul, aquell que sigui superior.

4. Trasllats de locals: Tributaran d’acord amb les quotes previstes per a les
activitats de primera installació.
B) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Estaran exemptes o amb reducció de la quota de la taxa per l’exercici
d’activitats i serveis, però no de l’obligació de comunicació de l’inici
d’activitats i/o serveis:

a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa
d’obres de millora als locals o motivats per enderrocs forçats,
enfonsaments, incendis, inundacions, sempre que aquests establiments
estiguin legalitzats, n’estaran exemptes. A les reobertures dels locals un
cop reparats o reconstruïts, o bé un local nou que substitueixi l’anterior,
se'ls aplicarà un coeficient reductor del 0'5. Seran condicions a complir
que el local objecte de reobertura tingui la mateixa superfície que el
primitiu o que no excedeixi del 10% i que s’exerceixi la mateixa activitat.

b) A les reformes necessàries per adaptar les condicions del local a la Llei
20/2009, de 4 de desembre i disposicions complementàries i així com les
disposicions de l’Ordenança municipal reguladora d’activitats i serveis, si
no suposen ampliació ni comporten canvi d’activitat, se’ls aplicarà quota
zero i si comporten canvi d’activitat, se’ls aplicarà un coeficient reductor
del 0,5.

c) Als magatzems, encara que restin tancats al públic, auxiliars als
establiments comercials o industrials, i altres installacions o activitats a
la considerada principal, se'ls aplicarà el 25% del mòdul de l'activitat
econòmica principal. Es considerarà activitat econòmica principal aquella
a la qual li correspondria la quota del tresor més elevada a efectes de
l'Impost d'Activitats Econòmiques.
La resta no es modifica

2.3.- 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 :
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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

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Amb capacitat de 101 a 200 pers
Amb capacitat de 201 a 400 pers
Amb capacitat per més de 400
pers
Locals destinats a restaurant:
Fins a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 100 m2
de 101 m2 a 200 m2
més de 200 m2
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
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
Locals destinats a autoserveis amb
superfície:
Fins a 120 m2
De 121 m2.a 400 m2
més de 401 m2
Càmpings:
Per cada 4 places o fracció

Recollida
i
transport

Reciclatge

Tractament

68,00

19,60

32,30

13,00

3,60

5,80

9,70

2,80

4,00

413,00
529,50
843,00

119,50
153,00
244,10

189,40
252,90
380,00

1.052,00

305,40

473,60

625,00
937,00
1.076,00

181,30
271,90
312,10

283,10
410,10
471,40

780,00
1.249,50
1.436,50

225,60
362,00
416,10

346,60
542,50
625,40

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

59,70
89,60
181,30
208,10

95,80
127,00
264,80
305,70

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

29,10
60,00
144,70
165,10

64,30
95,80
221,70
255,10

937,00
1.404,50
2.250,00

271,90
407,40
653,40

410,10
630,70
984,90

68,50

19,90

32,30
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Els immobles o locals que restin inactius a partir del dia primer de cada
any natural seguiran tributant per la tarifa en funció de la naturalesa i destí
de l’immoble o local. A partir de l’any natural següent tributaran per una
quota mínima de 68,00 € per Recollida i Transport, 32,30 € per Tractament i
19,60 €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 32,30 €
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 46,00 € Tona més 12 €/Tona pel cànon sobre
la disposició del rebuig dels residus municipals o la quantitat que estigui
vigent en cada moment 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 46,00 € Tona més 12 €/Tona pel cànon sobre
la disposició del rebuig dels residus municipals o la quantitat que estigui
vigent en cada moment per la totalitat de les tones entrades, en còmput
mensual.
2.4.- TAXA
NÚM.10)

DE

CEMENTIRI

MUNICIPAL(ORDENANÇA

FISCAL

Es modifica l’article 6, amb la següent redacció:
ARTICLE 6.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
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EPÍGRAF PRIMER: Assignació d’hipogeus, nínxols, capelles, columbaris i
solars per panteons:
a) Concessions de drets funeraris:
Nínxols
Hipogeus
Columbaris
Solars per a panteons, per m2

1.330,00
4.400,00
460,00
625,00

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
Collaterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

78,00 €
95,00 €
240,00 €

Capelles:
1r. i 2n. grau de parentiu
Collaterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

310,00 €
550,00 €
950,00 €

Hipogeus:
1r. i 2n. grau de parentiu
Collaterals fins al 2n. grau
Sense parentiu

175,00 €
235,00 €
545,00 €

Panteons:
1r. i 2n. grau de parentiu
Collaterals 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

275,00 €
164,00 €
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Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura
podran passar a l' ossari, si així se sollicita, sense pagar cap dret de cap
classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i totes les
operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada
revertirà al seu favor.
EPÍGRAF TERCER. Exhumacions
a) De panteó, hipogeu o capella
b) De nínxol

330,00 €
220,00 €

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

a
a
a
a

cada
cada
cada
cada

panteó o capella
hipogeu
nínxol o columbari
construcció sepulcral especial

145,00
38,00
15,00
105,00

EPÍGRAF CINQUÈ. Autoritzacions en matèria de cementiri municipal
Llicències de construcció, modificació o recuperació de
sepultures i panteons....................................................... 86,00 €
Autoritzacions per a la collocació de làpides, reixes,
guarniments i altres.......................................................... 10,00 €
Expedició de títols o altres documents ................................
6,50 €
Autoritzacions a inhumacions, exhumacions, incineracions,
reduccions i altres ............................................................ 55,00 €

2.5.TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
DEL
CLAVEGUERAM(ORDENANÇA FISCAL NÚM.11)

SERVEI

DE

L’apartat TARIFA de l’article 5 queda redactat de la següent forma:
TARIFA
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM
a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat 22,00 €
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b) Hotels, hostals i pensions, per cada vuit llits o fracció, l’equivalent a 1
habitatge. Els càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció ,
equivalents a 1 habitatge.
c) Locals d’espectacles, incloses sales de ball i discoteques:
Amb capacitat fins a 100 persones, l’equivalent a 3 habitatges.
Amb capacitat de 101 a 200 pers, l’equivalent a 4
habitatges.
Amb capacitat de 201 a 400 pers, l’equivalent a 8 habitatges .
Amb capacitat de més de 400 pers, l’equivalent a 10 habitatges.
d) Locals destinats a restaurant:
Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges
e) Locals destinats a restaurant-bar:
Fins a 100 m2., l’equivalent a 3 habitatges.
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.
f) Locals destinats a bars i similars:
Fins a 100 m2. l’equivalent a 3 habitatges.
De 101 m2 a 200 m2, l’equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.
g) Locals comercials o industrials no compresos als apartats anteriors:
Fins a 50 m2. l’equivalent a 2 habitatges.
De 51 m2 a 100 m2, l’equivalent a 3 habitatges.
de 101 m2 a 200 m2 , l’equivalent a 4 habitatges.
més de 200 m2, l’equivalent a 5 habitatges.
" 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 22,00 €.

B) AUTORITZACIÓ

PER

LA

A

CONNEXIÓ

A

LA

XARXA

DE

CLAVEGUERAM
1.
- Cada immoble amb un màxim de 2 vivendes..............

55,00 €
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- 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..................

13,50 €
55,00 €
13,50 €

2. A aquells subjectes passius que no gaudeixin d’altres béns i que visquin
sense altres familiars en habitatges de la seva propietat o que en siguin
llogaters, als quals repercuteixi la taxa, se’ls aplicarà la meitat de la quota
que els correspongui, sempre que es donin tots els requisits següents:
a) Les famílies de pensionistes d’un sol o de dos membres que visquin en
un mateix domicili sempre que la suma de les pensions sigui inferior al
150 % del salari mínim interprofessional vigent a 1 de gener de cada
exercici.
b) El pensionista que posseeixi altres béns o ingressos susceptibles de
produir renda que, sumada a les pensions a percebre, no superin el
150 % del salari mínim interprofessional.
c) Els pensionistes que visquin en el mateix domicili amb altres persones
majors d’edat legal que tinguin ingressos propis que, sumats a les
pensions, no superin el 150 % del salari mínim interprofessional.
2.6.- TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA
VIA PÚBLICA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.12)
L’article 5, apartat a) queda redactat de la forma següent:
ARTICLE 5.- Tarifes
Les tarifes a aplicar són les següents:
a) Per retirada i transport o immobilització de cada vehicle:
Turismes i remolcs
Motocicletes i ciclomotors
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg
b) Per dipòsit i custòdia del vehicle:

70,00
42,00
475,00

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
18,00€/dia
12,00€/dia
27,00€/dia

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

D’AIGUA

POTABLE

Els articles 6è i 7è queden redactats de la següent forma:
BASES

I

TARIFES

ARTICLE 6
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

0,51 €/m3
1,00 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,46 €/m3
0,90 €/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

0,66 €/m3
1,30 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,60 €/m3
1,20 €/m3

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

0,74 €/m3
1,46 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,65 €/m3
1,35 €/m3

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

Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,96 €/m3
1,82 €/m3

Dependències municipals
Provisionals d’obres.

0,41 €/m3
1,80 €/m3

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

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

0,29
0,36
0,48
0,65
0,91

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

1,30
1,80
4,40
7,30
10,00
34,00

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

Industrials :
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de
de

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

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
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ha solventat la incidència aportant a l’entitat subministradora la
documentació justificativa de la reparació de la fuita, que es detecti en el
transcurs de dos trimestres consecutius en els rebuts trimestrals o de 4
mesos consecutius en el rebuts mensuals,
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.
ARTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

COLLOCACIÓ

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

237,00
356,00
370,00
387,00
464,00

Industrials:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

712,00
945,00
1.110,00
1.460,00

Per obres:
428,00
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 58,00 € per escomesa.”

del

2.8.- TAXA PER SERVEIS RELATIUS A LA TINENÇA D’ANIMALS
DOMÈSTICS (ORDENANÇA FISCAL NÚM.14)
En tota la ordenança allà on diu “domèstics” ha de dir “de companyia”.
L’article 2 queda redactat de la següent forma:
Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis d’elaboració i
manteniment d’un cens d’animals de companyia, vigilància i inspecció dels
nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment establiments de
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venda, guarda, recollida i cria 41 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
L’article 6 queda redactat de la següent forma:
Aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà per primera vegada quan
s’adquireixi l’animal que s’haurà d’inscriure en el cens municipal d’animals
de companyia i posteriorment, el primer de gener de cada any, a excepció
de l’exercici en el que es produeixi alta o baixa en el cens, cas en el qual les
quotes es prorratejaran trimestralment.

2.9.- TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM.15)
Els articles 2 i 4 queden redactats de la següent forma:
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR.
Art. 2n.- L’obligació de contribuir neix amb la prestació del servei
d’assistència a les llars d’infants municipals o amb les que 1'Ajuntament
hagi de contractar els serveis.
Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les llars
d’infants municipals seran les següents:
Concepte
1. Drets d’inscripció.
2. Estada i assistència.
3. Servei de menjador.

Curs 2011/2012 Curs 2012/2013
65,00 € / any
71,00 €/any
108,00 € / mes
114,00 €/mes
4,50 € / dia
5,60 €/dia

A la tarifa d’estada i assistència s’aplicarà una bonificació del 15% per al
segon i successius germans
S’afegeix la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA següent:
Per al curs 2011/2012, la quota de servei de menjador per un import
de 5,60 €/dia serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2012.

2.10.- TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM.
16)
L’annex de tarifes queda redactat de la següent forma:
ANNEX
TARIFES
1.CURS D’IDIOMES
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Curs 2011/2012
40,00 €

Curs 2012/2013
40,00 €

2. CURSOS ESPORTIUS
Curs 2012/2013
- 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................
- Curs mutiesport adults..................................
- Curs de marxa nòrdica adults.........................
- CURS DE NATACIÓ PER A D’ADULTS................
- CURS DE NATACIÓ SENIOR...........................
- CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR......................
- Curs de marxa nòrdica sènior........................
- Curs de ioga sènior.......................................
- CURSET DE BALLS D’ENVELAT
Per parella..................................................
Per parella amb carnet jove...........................
- ALTRES CURSOS..........................................

25,00 €
76,00 €
164,00 €
169,00
87,00
87,00
294,00
30,00
30,00
30,00
30,00

€
€
€
€
€
€
€
€

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
sollicitud 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, JOVENTUT I CASAL D’AVIS
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 Jubilat
14,00 €
29,50 €
54,50 €
91,50 €
230,50 €
397,00 €
46,00 €
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4.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
A l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’Ajuntament, se’ls aplicarà
les següents tarifes:
Jornada complerta :
Mitja jornada:

125,00 €/mes
88,00 €/mes

S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al
tercer germà i següents.
2.11.- TAXA PER SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL(ORDENANÇA
NÚM. 17)
L’annex de tarifes queda redactat de la forma següent:
TARIFES
48,00 €/mes
5,50 €/mes
23,00 €/mes

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

Els concessionaris de les installacions auxiliars (magatzems,
càmeres...) que no són titulars de llocs de venda tributaran a raó de 7,00
€/mes.
2.12.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTALLACIONS MUNICIPALS
(ORDENANÇA NÚM. 20)
L’Annex queda redactat de la següent forma:
A) INSTALLACIONS ESPORTIVES
1.- PAVELLONS ESPORTIUS.
Installació
Pavelló Municipal
- Pista central
- Pista superior 1
- Pista superior 2
- Pista superior 3
- Actes no esportius amb
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.)
- Actes no esportius amb
finalitat lucrativa (màx. 8 h.)

Gener/
agost 12
28,00
16,50
16,50
16,50

€
€
€
€

/hora
/hora
/hora
/hora

Setembre 12/
agost 13
29,00
17,00
17,00
17,00

€
€
€
€

/hora
/hora
/hora
/hora

400,00 €

400,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €
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Installació
Pavelló El Molí
- Pista central
- Mitja pista
- Gimnàs
- Pista poliesportiva exterior
- Actes no esportius amb
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.)
- Actes no esportius amb
finalitat lucrativa (màx. 8 h.)
Pavelló Pompeu Fabra
- Pista central
- Mitja pista
- Sala de vidre
- Sala Hall
- Actes no esportius amb
finalitat no lucrativa (màx. 8 h.)
- Actes no esportius amb
finalitat lucrativa (màx. 8 h.)

Gener/
agost 12

Setembre 12/
agost 13

48,00 € /hora
27,00 € /hora
22,00 € /hora
800,00 €

48,00 € /hora
24,00 € /hora
28,00 € /hora
23,00 € /hora
800,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

48,00 € /hora
24,00 € /hora
27,00 € /hora
27,00 € /hora
400,00 €

48,00 € /hora
24,00 € /hora
27,00 € /hora
27,00 € /hora
400,00 €

2.100,00 €

2.100,00 €

2.- UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL
Installació

Gener/
agost 12

Camp futbol municipal
- Camp sencer
140,00 €/hora
- Mig camp (futbol 7)
72,50 € /hora
- Actes no esportius amb finalitat
no lucrativa (màx. 8 h.)
1.280,00 €
- Actes no esportius amb finalitat
lucrativa (màx. 8 h.)
4.600,00 €
Camp futbol El Molí
- Camp sencer
140,00 €/hora
- Mig camp (futbol 7)
- Actes no esportius amb finalitat
no lucrativa (màx. 8 h.)
1.280,00 €
- Actes no esportius amb finalitat
lucrativa (màx. 8 h.)
4.600,00 €
Camp de futbol pistes
atletisme
- Camp sencer
176,00 €/hora
- Mig camp (futbol 7)
91,00 € /hora
Installacions Collegi Pere Torrent:
- Camp futbol 7
26,00 € /hora
- Pista poliesportiva coberta
26,00 € /hora

Setembre 12/
agost 13
145,00 € /hora
72,50 € /hora
1.280,00 €
4.600,00 €
145,00 € /hora
72,50 € /hora
1.280,00 €
4.600,00 €

182,00 € /hora
91,00 € /hora
27,00 € /hora
27,00 € /hora
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Per utilitzacions en cap de setmana i festius la tarifa s’incrementarà en un
25%
Per utilitzacions (packs) superiors a 50 hores/any, gaudiran d’una reducció
del 25% de la quota.
Per a entrenaments i partits amb mig camp (Futbol 7) la tarifa serà d’un
50% en els Camps de futbol Municipal, el Molí i camp de futbol de les pistes
d’atletisme.
3.- UTILITZACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME.
3.1.Gener
/agost 12
Quota individual d’entrada:
- Menors de 14 anys, federats i pensionistes
- Majors de 14 anys

Setemb.12
/agost 13

2,50 €/dia 2,50 €/dia
3,50 €/dia 3,50 €/dia

3.2.Gener/
agost 12
- Competicions atlètiques mitja jornada
- Competicions atlètiques jornada complerta
- Actes no esportius amb finalitat no lucrativa
(màx. 8 h.)
- Actes no esportius amb finalitat lucrativa
(màx. 8 h.)

175,00 €
320,00 €

Setembre
12/
agost 13
175,00 €
320,00 €

1.280,00 €

1.280,00 €

4.600,00 €

4.600,00 €

B) INSTALLACIONS CULTURALS (Teatre Municipal i Casa Cultura)
Personal tècnic

B.1) Teatre
Municipal
Sala
Gran
Sales
d'assaig

Fins
Fins
Fins
Fins

a
a
a
a

4
6
4
6

h.
h.
h.
h.

4 pers
500,00 €
700,00 €

8 pers
1.000,00 €
1.400,00 €

12 pers
1.500,00 €
2.100,00 €

Sense
personal

75,00 €
150,00 €

B.2) Casa de la Cultura
•

Sala d’exposicions Biblioteca

30,00 €/dia
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•
•

Sala polivalent
Bucs d’assaig:

50,00 €/sessió
1 hora
Abonament 10 hores
Abonament 20 hores

8€
72 €
136 €

Exempcions, bonificacions i reduccions:
•
•

Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i figura en el Registre
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt.
Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i no figura en el Registre
Municipal d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del 50%
Pel teatre aquestes exempcions queden limitades a dues utilitzacions per
any.

Normés de gestió:
•
•
•
•

•

El preu/hora del teatre serà el resultat de dividir la quota de cada tram
pel màxim d’hores contractades
Els dies utilitzats per assajos, muntatges i desmuntatges al teatre
tindran una reducció del 50% en funció de la jornada contractada .
Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 40% .
Les entitats i associacions no lucratives que facin pagar entrada per
accedir a les activitats organitzades, no se’ls aplicarà la quota reduïda
del servei de cessió d’espais sinó la que s’aplica als particulars o
empreses.
La sessió equival a 4 hores.

C.- ALTRES INSTALLACIONS
a) Celebració de matrimonis civils
b) Utilització de sala de plens o altres installacions
municipals anàlogues, incloses les aules de la Casa de
la Cultura, per a entitats sense fi de lucre
c) Aules i espais dels centres d’educació primària per
empreses i particulars
d) Utilització d’espai per a la installació d’equips
remisors a la caseta Roca Grossa II

200,00 €

38,00 €/sessió
80,00 €/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.
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Es delega a cadascuna de les regidories la signatura d’aquests convenis,
donant compte a la Junta de Govern Local .
2.13.- 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)
Grups adults
Grups jubilats
Grups adults intermediaris
Grups jubilats intermediaris
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 (20 visites)
Reportatges fotogràfics amb fins no comercials
Grups adults
Grups jubilats
Grups adults intermediaris
Grups jubilats intermediaris

Preu
Tipus ent.
4,00 € Individual

2,00 € Individual

3,00
1,50
2,00
1,50

€
€
€
€
€

Individual
* Grups
* Grups
* Grups
* Grups

Preu
Tipus ent.
5,00 € Individual
2,50€ Individual

10,00
85,00
3,50
2,00
2,50
1,50

€
€
€
€
€
€
€

Individual
Dia
* Grups
* Grups
* Grups
* Grups

CAN SARAGOSSA
Descripció
Normal

Preu
Tipus ent.
3,00 € Individual
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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)
Grups adults
Grups jubilats
Grups adults intermediaris
Grups jubilats intermediaris
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)

1.50 € Individual

2,00
1,25
1,50
1,00

€
€
€
€
€

Individual
* Grups
* Grups
* Grups
* Grups

Preu
Tipus ent.
3,00 € Individual
1,50 € Individual

-

€ Individual

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
Pass.Museu Obert Lloret
Pass.Museu Obert Lloret reduït
Pass.Museu Obert Lloret intermediari
Pass.Museu Obert Lloret int. Red
Visita pedagògica + taller didàctic

Preu
Tipus ent.
3,00 € Individual
1,50 € Individual

-

Preu
9,00
6,00
7,00
4,00
6,00

€ Individual

€
€
€
€
€

Tipus ent.
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

*És considera grup un mínim de 25 persones
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2.14.- ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23)
L’apartat TARIFA GENERAL, Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O
INDUSTRIALS I ELEMENTS ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, la
Norma 5.- Mercaderies, material, runes i altres elements, queda redactada
com segueix:
S'inclouen en l'ocupació els contenidors, les grues, les bastides i
altres elements anàlegs en la via pública.
Regiran els següents coeficients correctors sobre l'aprofitament mitjà
segons la categoria de carrers:
-

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

especial.............................
1a......................................
2a......................................
3a i resta...........................

0,8
0,6
0,4
0,2

S’estableix una quota mínima de 10 €.
L’apartat TARIFA GENERAL, Apartat C) APROFITAMENTS ESPECIALS PER
L'ENTRADA DE VEHICLES EN EDIFICIS I SOLARS I RESERVA DE LA VIA
PÚBLICA, punt b) Reserves d’espais a la via pública, queda redactat de la
següent forma:

b) Reserves d'espais a la via pública.
L’aprofitament s’autoritzarà prèvia petició de l'interessat, s’exigirà
un mínim de 180 dies d'ocupació a l'any i serà prorrogat
automàticament d’any en any. S’estableix un coeficient corrector sobre
l’aprofitament mitjà segons la categoria dels carrers.
L’autorització prohibint l’estacionament per accés a hotels,
residències i similars s’amidarà segons els m2 reals d’ocupació i
d’acord amb els següents coeficients:
- Categoria especial ..............................
- Categoria 1a. .....................................
- Categoria 2a. ....................................
- Categoria 3a. i resta ...........................

0,40
0,30
0,20
0,10

La classificació dels carrers es correspon amb la que figura en l'annex
a l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
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L’apartat TARIFES ESPECIALS, Apartat A) ESTACIONAMENT DE VEHICLES,
queda redactat de la següent forma:

Apartat A) ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Aparcaments municipals.
A l’estacionament de vehicles en les zones determinades s’aplicaran
les següents tarifes:
a) Aparcaments de superfície (excepte Sa Caleta),
de la zona esportiva i Costa Carbonell.
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
Abonament anyal

De l’1/06 al
Resta de l’any
30/09
0,029 €/minut
gratuït
0,024 €/minut 0,024 €/minut
0,0185 €/minut 0,0185€/minut
0,0054 €/minut 0,0054€/minut
52,50 €
52,50 €
84,00 €
84,00 €

aparcament

b) AUTOBUSOS
I CAMIONS

gratuït
0,029 €/minut
0,013 €/minut
0,0125 €/minut
65,00 €

409,00€
630,00€

Servei de rentat d’autobusos .......................

7€

b) Aparcament del mercat municipal.
- 2 hores gratuïtes
- a partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que als
aparcament municipal 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 installacions de 6,5 €/mes.
a. Estacionament de vehicles a zones reservades de les
vies públiques (parquímetres)
1.- Tarifa A (zonificació segons acord de la Junta de Govern Local)
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Màxim temps autoritzat
D'1 a 120 minuts

Import
0,030 €/minut

Si no ha sobrepassat el temps d’estacionament en més de 30 minuts, es pot
anullar la sanció obtenint un tiquet d'EXCÉS de 4,00 € .
2.- Tarifa B (zonificació segons acord de la Junta de Govern Local)
a) Pels qui disposin de la tarja de resident lliurada per l’Ajuntament, la
quota tributària corresponent serà un 20% les tarifes establertes a l’apartat
1, excepte l’anulació de la sanció que serà igualment l’obtenció d’un tiquet
d'EXCÉS de 4,00 €, sempre i quan el període excedit no sobrepassi els 30
minuts.
b) Podran sollicitar aquesta credencial, que tindrà validesa d’un any
renovable, les persones físiques empadronades a Lloret de Mar o les
persones jurídiques amb domicili social al terme municipal, per a cada
vehicle de la seva titularitat que s’acreditarà mitjançant la presentació del
permís de circulació.
3.- La delimitació de les vies públiques de cada una de les zones A i B i les
condicions d’emissió i renovació de la tarja de resident s’acordarà per la
Junta de Govern Local a qui es delega expressament aquestes atribucions.
4.- Entre les 13:00 h i entre les 16:00 h l’estacionament serà gratuït en
ambdues zones excepte el període de l’1/06 al 30/09 d’aquesta franja
horària.
d) Aparcament Plaça Pere Torrent 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

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

De l’1/06 al
Resta de l’any
30/09
0,0315 €/minut
gratuït
0,0315 €/minut 0,0315€/minut
0,0255 €/minut 0,0255€/minut
0,0072 €/minut 0,0072€/minut
97,00 €
68,00 €
260,00 €
185,00 €

75,00 €/mes
40,00 €/mes
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CÀNON PER A LA CONCESSIÓ
D’UNA PLAÇA D'APARCAMENT
COSTA CARBONELL I PERE
TORRENT
CÀNON PER A LA CONCESSIÓ
D’UNA PLAÇA D'APARCAMENT
A LA ZONA ESPORTIVA

10.450,00 €

16.500,00 €

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 installacions de 7,50 €/mes.
2) En tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà

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

esdeveniments o períodes de temps. La resolució, per cadascun dels
supòsits, serà mitjançant Decret d’alcaldia i haurà de ser motivada.
4) En l’aparcament Costa Carbonell es podrà fixar una quota de 222,00 €

pels 6 mesos (octubre i març), equivalent al 20% de l’abonament
mensual de la resta de l’any, multiplicat per sis.
5) L’abonament nocturn de 12 €/mes a tots els aparcaments municipals per

a la franja horària de 21h a 9h, excepte per al
30/09.

període de l’1/06 al

6) Els talonaris de tiquets d’estacionament d’1,00 €/hora s’utilitzaran a tots

els aparcaments municipals durant tot l’any, excepte a l’aparcament de
Sa Caleta en el període de l’1/06 al 30/09. Aquests talonaris es podran
adquirir a l’OIAC i a qualsevol altra dependència que aprovi la Junta de
Govern.
3.- MODIFICACIÓ DE LA REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS
Es modifica l’annex al Reglament General de Preus Públics que queda
redactat de la següent manera:
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En el punt 2, els preus públics per la deixellaria passaran a formar part
del punt 3 i s’afegirà la següent redacció:

TIPUS DE RESIDU
Runes
Voluminosos
Fustes
Residu verd
Ferralla (metalls i
electrodomèstics sense CFC)
Vidre (envasos)
Vidre (pla no recuperable)
Paper/cartró
Plàstics

PREU
32,47
66,95
66,95
66,95

€/Tn
€/Tn
€/Tn
€/Tn

-

QUANTITAT
ADMISSIBLE I NO
SUBJECTA A PREU
PÚBLIC
Max. 100Kg/setmana o
3,000Kg/any
1tn/mes
1tn/trimestre
1tn/mes

263,82€/Tn
-

No aplica
No aplica
1tn/mes
No aplica
No aplica

224,82€/Tn
63,82€/Tn
384,82€/Tn
63,82€/Tn

4ut/semestre
2ut/mes
15Kg/trimestre
1ut/trimestre

Residus especials
Neumàtics
Bateries
Residus especials
Electrodomèstics amb CFC

Es deroga el punt 3. –Televisió de Lloret
4.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2012, 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 2012, 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
2012.
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
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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.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes d’agost: núm. 1197 de data 01/08/11 fins al núm. 1436 data
31/08/11.
Mes de setembre: núm. 1437 de data 02/09/11 fins al núm. 1627
de data 30/09/11.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’agost: núm. 715 de data 01/08/11 fins al núm. 791 de data
31/08/11.
Mes de setembre: núm. 792 de data 01/09/11 fins al núm. 871 de
data 30/09/11.

• PRECS.
• PREGUNTES.
No se n’ha presentat cap.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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