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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 09/12 
Dia: 22 d’octubre de 2012 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 20:41 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 
Victoria Antonia Freijedo Parra 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Susana Yerro Heras 
Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
 
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (30/07/2012, 
24/09/2012 i 09/10/2012). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes corresponents a les 
sessions dels dies 30 de juliol, 24 de setembre i 9 d’octubre les quals,  
trobades conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits. 
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2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 
DESPATX D’ALCALDIA OCTUBRE 2012 
 

- Dia 26 de setembre: Assistència als actes organitzats pel Socio 
Sanitari de Lloret de Mar, amb motiu de Sant Cosme i Sant Damià. 

 
- Dia 27 de setembre: Assistència a la comissió de govern del 

Consorci de la Costa Brava. 
 

- Dia 28 de setembre: Assistència, juntament amb els altres 
membres de la corporació, al Consell Municipal de la Ràdio. 

 
- Dia 29 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr. 

Jordi Martinez, als actes organitzats amb motiu de la celebració de la 
diada del Patró de la Policia Local. 

 
- Dia 30 de setembre: Participació en la marxa de les Platges de 

Lloret de Mar. 
 

- Dia 30 de setembre: Assistència, juntament amb la regidora 
d’esports Sra. Ester Olivé, i altres membres de la corporació, a la 
Festa de l’Esport, al teatre de Lloret. 

 
- Dia 1 d’octubre: Assistència a la celebració del dia Mundial del 

Turisme, al Castell de Biart. 
 

- Dia 2 d’octubre:  Assistència a la inauguració de les X Jornades de 
la Cuina de peix de l’Art. 

 
- Dia 4 d’octubre:  Assistència, juntament amb altres regidors i 

regidores, al sopar organitzat per l’associació d’ajuda contra el càncer 
de Lloret de Mar, a l’Hotel Santa Marta. 

 
- Dia 7 d’octubre: Assistència als actes organitzats en motiu de 

l’arribada de la torxa dels Special Olímpics a Lloret de Mar.  
 

- Dia 9 d’octubre: Assistència a la celebració del Ple Extraordinari, 
juntament amb els altres membres de la corporació. 

 
- Dia 14 d’octubre: Assistència al sopar ofert pel Tour Operador 

Natali Tours, al restaurant El Trull. 
 

- Dia 15 d’octubre: Participació en el programa de TV3 El Matins. 
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- Dia 17 d’octubre: Assistència a la reunió amb el director de 

l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

- Dia 18 d’octubre: Visita a les instal�lacions de la planta de 
tractament de residus de Lloret de Mar. 

 
- Dia 19 d’octubre: Recepció a la Sra. Muriel Casals, en la seva visita 

a Lloret de Mar, per oferir una conferència. 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES 
ORDENANCES FISCALS  PER A L’ANY  2013. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que 
donat que a la corresponent comissió informativa es va tractar abastament 
la modificació proposada, faré un resum de la proposta. 
 
Les ordenances fiscals que no es modifiquen són les següents: 
 

- Impost sobre bens immobles 
- Impost sobre construccions, instal�lacions i obres 
- Ordenança general de contribucions especials 
- Taxa per serveis relatius a la tinença d'animals domèstics 
- Taxa pels serveis del mercat municipal  
- Taxa per visites a museus, exposicions, parcs i jardins, monuments 

històrics o artístics o altres centres anàlegs 
- Taxa per a la realització d'activitats singulars de la policia local  

 
Es modifiquen les següents: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ. 
 

Es modifiquen determinades vies publiques amb la seva corresponent 
categoria. 

 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (ORDENANÇA FISCAL NÚM.  3)  
 

 Es modifica en el sentit de bonificar de la quota tributària, sempre 
que aquesta superi els 4.000,00 €, per als qui iniciïn l’exercici de 
qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant 
els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període 
impositiu d’exercici d’aquella, amb els següents percentatges: 

 
1er any de bonificació 50% 
2on any de bonificació 40% 
3er any de bonificació 30% 
4art any de bonificació 20% 
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5è any de bonificació 10% 
 

Es proposen aquestes bonificacions per tal de modular l’increment 
d’aquest impost que ha suposat un 121%  d’increment respecte el 
padró de l’any 2011. Degut al doble efecte de incorporació 
d’empreses que fins el moment estaven exemptes i al increment de la 
quota degut al augment de la població. Creiem que es un estímul per 
les noves empreses que estudien la possibilitat d’implantar-se a la 
població i per aquelles que degut al moment econòmic actual potser 
es plantegen tancar. De ben segur que aquestes bonificacions no 
seran determinants per prendre aquestes decisions, però si que hi 
ajudaran. 

 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (ORDENANÇA FISCAL 
NÚM.  4) 
 

Es modifica en el sentit que gaudiran d’una bonificació del 100% els 
vehicles històrics  i d’un 50% aquells que tinguin una antiguitat 
mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de fabricació. 
 
Les modificacions de les tarifes suposen un increment de la taxa de 
un 3.60 %. Desprès de estar 4 anys congelades. 
 
S’afegeix l’apartat número 10 amb la següent redacció: 
 
 Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest 
impost, de motocicletes de fins a 125 cc.  

 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.  5)  
 

A l’article 6, Subjecte passiu i substitut del contribuent, s’afegeix 
l’apartat 3 següent: 
 
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit 
d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, 
amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a 
l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi 
l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import 
de les obligacions tributàries satisfetes. 
 
Es adir en els casos de dació en pagament qui satisfarà la plusvàlua 
serà l’entitat financera i no els afectats. 

 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS (ORDENANÇA 
FISCAL NÚM.  8)  
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Les inspeccions que no suposen ampliació ni comporten canvi 
d’activitat, se’ls aplicarà un coeficient reductor del 0,5. 
 
En el càlcul de la quota per l’exercici d’activitats i serveis es 
modifiquen els coeficients, el resultat de lo qual es una reducció de la 
taxa del 22.45 % 
 
S’hi afegeix el següent redactat: 
 
Les activitats incloses al l’epígraf 5520 del CNAE “Allotjaments 
turístics de curta durada” (que inclou els habitatges d’ús turístic), en 
el supòsit d’un  grup d’habitatges d’un mateix edifici, s’acumularà la 
superfície total a efectes de l’aplicació del coeficients correctors 
segons la superfície.  

 
TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT  
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. (ORDENANÇA FISCAL 
NÚM.  9)  
 

Es modifiquen les tarifes de lo que resulta un increment de la taxa 
d’un 2.37 %, per sota de l’IPC. Tenint  en conte que hem fe fer front 
a la posta en marxa de la planta de triatge. 
 
També s’hi introdueixen una sèrie de mesures de caire fiscal que 
afavoreixen la racionalització de la recollida a les urbanitzacions que 
ho fan per el seu comte. 
 
S’hi inclou una disposició transitòria en el sentit de que  a  l’entrada 
en funcionament del Centre de Tractament de Residus (CTR) la quota 
serà de 60,00 € tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus 
de Catalunya, i s’abonarà directament per les persones físiques o 
jurídiques degudament autoritzades a les instal�lacions de tractament 
finalista. 

 
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL(ORDENANÇA FISCAL NÚM.10) 
 

Es modifiquen les tarifes, el que significa un increment del 5.62 %, 
per tal d’ajustar els ingressos als costos del servei. 

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

La modificació de les tarifes proposades  suposa un increment del 
8.01%. 

 
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.12)   
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La modificació de les tarifes proposades  suposa un increment del 
5.75 %. 

 
TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA   (ORDENANÇA FISCAL NÚM.13)   
 

Bàsicament es mantenen els mínims i s’incrementen els excessos lo 
qual significa un increment de promig del 5.86 % i la conservació de 
comptadors augmenta en un 7.01%. 

 
TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS  
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.15)   
 

A proposta de la comissió per l’estudi de la tarificació social les tarifes 
d’aquesta taxa quedaran regulades per la dita tarificació social 
d’acord amb les següents bonificacions : 

 
    
Bonificació Nivell de renda 
75%  <150% del salari mínim interprofessional  
50%  < 200% del salari mínim interprofessional 
25%   < 300%  del  salari mínim interprofessional 
0%       Resta 

 
L’increment dels costos assumits per l’ajuntament fan que la proposta 
contempli un increment de la taxa de un 9.65 % 

 
TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM. 16) 
 

Es proposa modificar la taxa per assistència al casal d’estiu, passant 
la jornada complerta de 125 a 132 euros i la mitja jornada de 88 a 92 
euros. (5 %) 

 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL�LACIONS MUNICIPALS   (ORDENANÇA 
NÚM. 20) 
 

Es proposa modificar la taxa per utilització de les sales del teatre 
municipal en el sentit següent: 
 
Sala Gran 
 
El mínim per a la utilització serà de 4 hores i 4  tècnics. 
 
Preu/hora/tècnic.....32,00 € 
 
Sala d’assaig 
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Amb un mínim de 4 hores, sense personal......................... 100,00 € 
A partir de 4 hores, per hora,sense personal......................   25,00 € 
 
També s’incorporen les taxes per la utilització de diferents espais que 
no estaven contemplats en l’anterior ordenança. 

 
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 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 per 
un període de 365 dies d'ocupació. 
 
Les tarifes corresponents als aparcaments tant soterrats com de 
superfiicie s’incrementen de promig un 8 %. 

 
El resultat conjunt de les ordenances fiscals que es proposen modificar 
significa un increment específic sobre els capítols 1, 2 i 3 del pressupost 
d’ingressos (es a dir aquells que es veuen afectats directament per les 
OOFF) de un 1.80 % i el resultat d’aplicar la proposta al total del pressupost 
d’ingressos significa un increment del 1.40 %, en qualsevol cas molt per 
sota del IPC previst. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que en un entorn de crisi econòmica tant dura 
com la que tenim, les famílies pateixen molt i el seu poder adquisitiu és 
molt baix. Troba positiu que es posi en marxa la tarifació social. 
 
Totes les pujades fetes sense projecció, sense saber quina és la finalitat 
dels diners recaptats, en aquest moment no poden ser acceptades. Per tant, 
ell creu que el que s’ha de fer és congelar i prorrogar les actuals. 
 
Entén que s’ha de treballar en l’adequació de les tarifes en cadascun dels 
serveis, i que a la proposta, per exemple, l’aigua es fixa una puja superior 
al 5%, que està per sobre de l’IPC previst. 
 
Insisteix que una puja de taxes sense projecció del que es vol fer, sense dir 
quina és la finalitat, no es pot aprovar. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que evidentment l’equip de 
govern sí que té una projecció del que es vol fer, però això és un tema per 
quan s’aprovin els pressupostos. 
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L’IVA ha pujat i l’Ajuntament de Lloret és subjecte passiu i, per tant, ens 
afecta. Hem d’assumir l’IVA i també l’IPC, que a Catalunya es preveu que 
sigui del 3’4%. Donat que la proposta no arriba al 2%, anem per sota del 
que suposaria sumar els increments de l’IVA i de l’IPC. Per tant, no és que 
no apugem, sinó que el resultat final és negatiu per a l’Ajuntament, és a dir, 
tindrem menys ingressos que l’any passat quant a les taxes. 
 
Lamentablement, l’activitat econòmica no es reactiva i això també fa que 
els ingressos de l’Ajuntament siguin menys. 
 
Entre les millores d’aquestes taxes, està que, quan hagi dació de pagament,  
la plus vàlua l‘haurà de pagar l’entitat bancària. 
 
Un altre element a destacar és la tarifació social que s’aplica aquest any per 
primera vegada a la llar d’infants, tenint com a base el salari mínim 
interprofessional, i fent un escalat segons els ingressos. 
 
Per la seva part, fa pròpia i votarà a favor tant la proposta inicial de l’equip 
de govern com les esmenes presentades per ICV-EUIA i PSC. 
 
Finalitza dient que l’increment que es proposa avui és més que moderat i 
que, per exemple, la taxa per activitats administratives, es redueix més 
d’un 25% i això farà que ajudi a aflorar els apartaments turístics. En cap 
cas es pot dir que la puja que es presenta, que solament afecta a unes 
poques taxes, sigui excessiva. 
 
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez dient que l’esperit de les seves 
mocions és mirar sobretot de protegir a les famílies i als treballadors. Es 
difícil conjugar això, amb la necessària recaptació per part de l’Ajuntament 
perquè els serveis s’han de pagar. 
 
Per això ells han presentat 6 esmenes i agraeix ja la company d’ERC que les 
accepti. 
 
A  la Comissió Informativa ja es va acceptar la seva esmena de congelar els 
mínims a la taxa de l’aigua i, per tant, donat que està ja assumida per la 
proposta, avui la retira com esmena. 
 
Passa a presentar la resta d’esmenes, i així la presentada a l’ordenança 
fiscal núm. 3 (Impost sobre Activitats Econòmiques) proposa la supressió de 
l’apartat c) de l’art. 5 en la que s’establia una bonificació de la quota 
tributària als que superessin els 4.000 € durant 5 anys, a raó d’un escalat 
que anava del 50% el primer any al 10% el cinquè, exigint un seguit de 
condicions. 
 
Ells demanen la seva supressió perquè entén que és un despropòsit aprovar 
aquesta bonificació en temps de crisi, i quant als ciutadans se’ls està 
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demanant molts esforços. Entén que això és una argúcia legal i ells no 
estan d’acord. Per tant, demanen la seva supressió i amb això recaptarem 
uns 300.000 € més. 
 
Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 4 (Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica), proposa substituir  les tarifes dels turismes, establint el següent 
escalat: 
 

“Substituir les tarifes de la proposta per: 
 
TARIFES 
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE 
                                                                         Euros 
a.- TURISMES 
De menys de 8 cavalls fiscals              25,24 € ---per----  24,30€ 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals                 68,16 € ---per---- 65,65€ 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals        143,88 € ---per----138,60€ 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals        179,22 € ---per----172,45€ 
De més de 20 cavalls fiscals               224,00 € ---per----215,40€” 

 
En definitiva, el que demanen és congelar aquesta taxa i amb això es 
beneficia a la immensa majoria dels ciutadans. 
 
Respecte a l’ordenança fiscal núm. 9 (Taxa de recollida d’escombraries), 
l’esmena proposa que a l’art. 6.3 la tarifa de tractament referent a 
habitatges, pisos i apartaments, per cada unitat, sigui de 33’40 € i no de 
34’60 €, que és el que diu la proposta. Per tant, congelem aquest tram de la 
tarifa en un servei que recorda que ells quan es va adjudicar la concessió, 
varen dir que eren partidaris que fessin el servei directament nosaltres amb 
una empresa pública, doncs aconseguirien un gran estalvi. 
 
Seguidament, es refereix a l’ordenança fiscal núm. 11 del servei de 
clavegueram, en el que proposa també que a l’art. 5 la tarifa per als 
habitatges unifamiliars, pisos i apartaments, que es congelin i per tant 
quedin en 22 € i no els 24 € de la proposta. Això afecta a les llars i també 
als negocis. 
 
Per últim, es  refereix a l’ordenança fiscal núm. 16, en la qual demana 
també la congelació a l’assistència al casal d’estiu, mantenint les tarifes de 
125 €/mes per la jornada complerta i 88 €/mes per la mitja jornada. Per 
tant, suprimir els 132 € i 92 €, respectivament, que hi ha a la proposta.  
 
Encara li ha quedat alguna cosa en el tinter, com és crear un 3r. tram en el 
rebut de l’aigua per als grans consumidors però, en tot cas, això és quelcom 
que hauran de continuar treballant tots plegats l’any vinent, i que requereix  
consens entre els grups polítics. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que tornen a estar davant 
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d'unes Ordenances Fiscals, d'aquelles a les que ens tenen acostumats el 
govern dels millors. Com sempre, pugen les taxes i impostos per fer front a 
les obres que, sembla ser, són l'únic que vostès, senyors de CiU, saben fer. 
 
L'any passat aquest grup els hi va demanar la ralentització de totes aquelles 
infraestructures i despeses que podien esperar a què el nostre ajuntament 
tingués la capacitat i solvència econòmica necessària per iniciar-les. 
 
Però, no només no ens han fet cas, sinó que comencem altres projectes 
sense tenir el finançament per acabar-les i malgastem en altres 
infraestructures, emparant-nos en què s’haurà de fer més endavant, com és 
el cas de la piscina, i "aprofitant que el Pisuerga pasa por Valladolid". 
 
La nostra proposta és prorrogar les actuals ordenances fiscals i no apujar ni 
un sol cèntim d'euro, donat que entre d'altres, vostès volen pujar l'aigua 
prop d'un 8%. Doncs que sigui la companyia concessionària la que 
assumeixi les possibles pèrdues i no la ciutadania amb la puja de la seva 
factura. 
 
Començaran a dir que per contracte hem de pagar l'equilibri financer de 
l'empresa; si en el seu dia es va fer alguna cosa malament en l'adjudicació, 
rectificar és una bona solució, i si no els hi surt rentable als senyors 
d'Aqualia, que retornin el servei al municipi. 
 
Però que tots nosaltres paguem l'equilibri d'una empresa és del tot 
inadmissible. De tota manera, si això és així, doncs que totes aquelles 
empreses que han treballat per l’administració i que necessiten arribar a 
l’equilibri financer per no haver de tancar els seus negocis, que preguntin 
per vostès i de ben segur que els hi solucionen la situació. 
 
Entenem que en l'actual situació de crisis econòmica en la que estem tots 
immersos, el nostre deure és vetllar per l'economia i racionalitzar els 
recursos econòmics que gestionem, sense malbaratar els diners en més 
obres i infraestructures les quals, per sistema, es veuen incrementades en 
un 17%. El que no podem permetre de cap manera és que la ciutadania 
pagui amb els seus impostos els capricis de grandesa d'alguns regidors aquí 
asseguts.  
 
Ens han acusat de posar pals a les rodes en el projecte de la piscina. 
Senyors del govern, el projecte inicial de la zona esportiva es va aprovar 
amb una ampla majoria, i vostès tenen la santa cara d'acusar al PSC de 
voler la piscina de més de 20 milions d'euros. I tant, nosaltres també la 
volíem, amb tot el seu complex esportiu, amb els 21 milions d'euros que 
vostès van cobrar per la venda de l'aigua de Lloret, que aquest era en un 
primer moment el destí d'aquests diners, a saber en quines altres coses 
vostès van malgastar aquests 21 milions. 
 
Mirin, nosaltres no serem partícips de que per solucionar aquesta 
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catastròfica situació econòmica en la que vostès han immers al nostre 
ajuntament, amb la construcció d'infraestructures dignes d'un faraó egipci, 
els ciutadans de Lloret hagin d’assumir les seves irresponsabilitats, amb la 
pujada d'impostos i taxes. 
 
El pla econòmic financer que ens varen presentar l'any passat, en quin punt 
esta? i expliqui’ns si es podrà dur a terme. 
 
Segurament, i no ens estranyaria res, que serem replicats pel Sr. Valls, 
donat que és el mes experimentat en dades i en història d'aquest 
ajuntament i ens diran que si la responsabilitat, que si això, que si allò. 
 
Mirin, el que realment ens interessa a tots nosaltres i als ciutadans de Lloret 
és poder arribar a final de mes, poder pagar l'hipoteca i portar un plat a 
taula cada dia a casa seva, i no haver d’utilitzar fins i tot els estalvis de les 
guardioles dels seus fills per pagar els impostos i taxes, com hem pogut 
constatar als bancs i amb les queixes rebudes per ciutadans anònims, que 
es clar, dels que vostès només es recorden en campanya electoral 
convidant-los al Water World.  
 
I parlant de guardioles cregui’m, facin com va fer en Pep Guardiola, vostès 
després de 10 anys al govern, en la meva opinió, s'han buidat de contingut i 
necessiten tornar a emplenar-se d’il�lusions. A dia d'avui els únics que 
demostren tenir il�lusió i ganes de fer coses, són les noves incorporacions al 
seu equip, la resta -com he dit abans- facin com va fer en Guardiola.  
 
Intervé, a continuació, el Sr. Bernat dient que, en primer lloc, li  agradaria 
recordar les paraules de l’alcalde en l’últim plenari on deia: “ara tocarà 
aprovar les ordenances fiscals i els pressupostos? Tampoc els aprovaran? 
En fi, veig que no m’escolten, passarem a votació”. 
 
Bé, com que no li vaig poder contestar aquell dia, li diré, que nosaltres 
sempre escoltem Sr. Alcalde, a vostè i a tothom. Diferent és que ens 
neguem a aprovar una cosa que vostès han fet sense consultar a la resta de 
grups. 
 
En la mateixa intervenció comentava que a vegades els grups a la oposició 
no som responsables, deixi’m dir-li que nosaltres aprovarem aquestes 
ordenances fiscals, no perquè ens apunti a la llista dels responsables, sinó 
perquè són unes ordenances que hem treballat plegats.  
 
En nombroses ocasions des del PSC hem demanat dins i fora d’aquest 
hemicicle, que la única manera de tirar els projectes endavant és amb la 
implicació de tots o d’una amplia majoria.  
 
Les nostres propostes responien: 
 

- Suprimir la bonificació del IAE a empreses que superaven els 
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4000€ de quota tributària. No és la millor de les solucions. 
- Congelar la taxa d’escombraries pel que fa a la recollida i 

transport  
- Congelar la taxa d’aigua en el que refereix al tarifari del mínim 

que és el que afecta a més ciutadans. 
- Congelar el clavegueram i el casal d’estiu. 

 
Quatre d’aquestes propostes ja les recull el company d’ICV-EUiA i que per 
tant li donarem total suport. 
 
L’esmena que el PSC presenta a aquesta ordenança, tenint en compte les 4 
d’ICV-EUiA, és que es congeli la taxa pel subministrament d’aigua en el 
mínim, que correspon als 10m3. Entenent que aquest és el consum de la 
franja més majoritària de la població i respon, per altra banda, a un ús 
responsable de l’aigua sense cometre excessos.  
 
L’esmena, doncs, consisteix en congelar tots els mínims, inclòs el del bloc 
III que quedaria de la següent manera. 
 

BLOC III  .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen 
dues elevacions.  
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,74 €/m3  
 Excés del mínim        1,60 €/m3  

  
Tarifa en alta:  
 Fins al mínim        0,65 €/m3  
 Excés del mínim        1,46 €/m3  

 
A nosaltres ens hagués agradat, com a totes les formacions, congelar 
impostos, fins i tot baixar-los, però amb les polítiques de retallades en 
serveis i recursos del govern estatal del Partit Popular i el de Convergència 
a la Generalitat, es fa impossible.  
 
Sabent de la dificultat amb la qual s’han d’elaborar els propers 
pressupostos, i des de la responsabilitat d’un partit d’esquerres la decisió de 
gravar els que més tenen i més consumeixen, com en el tema de l’aigua, i 
l’aplicació de la tarifació social a la taxa de la llar d’infants de manera 
novadora, ens sembla una bona proposta.  
 
De totes maneres advertim a aquest equip de govern que comencin a 
treballar, per uns pressupostos que s’ajustin a la realitat i a les prioritats 
dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar, que avui dia s’allunyen dels 
seus grans horitzons que ens han hipotecat i que fan que avui haguem de 
fer front a despeses altíssimes de grans infraestructures mal planificades, 
en detriment del dia a dia dels nostres ciutadans.  
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Per tant, els hi repeteixo, els propers pressupostos hauran de prioritzar 
aquest dia a dia, i marcar un canvi de rumb en la manera de gestionar els 
diners de tots.  
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que un any més toca 
parlar de les ordenances fiscals, i queda clar –per les intervencions hagudes 
fins ara- que avui s’aprovaran. Per això avui ell no parlarà de números. 
 
Ell parlarà de l’esperit d’aquestes taxes, les quals mai van a la baixa. 
Mentre que els sous i la vida mai pugen, i la realitat demostra que cada 
vegada són més baixos, en canvi les taxes i els impostos sempre van 
apujant. I això desequilibra tant la vida de les famílies com a realitat dels 
negocis. Per això ells no estaran d’acord amb la proposta. 
 
Aquesta és la raó per la qual han presentat una esmena que consideren que 
d’aprovar-se mantindria l’equilibri real de la gent de Lloret.  
 
També ha de dir que els 3 regidors nous de l’equip de govern sí que tenen 
relació amb nosaltres i demanen la nostra opinió. No això altres regidors. 
 
En aquest cas, el Sr. Frigola si que s’ha posat en contacte amb ells per 
veure si podien sumar-se a la proposta. Per tant, ja estan d’acord amb la 
forma d’actuar però no per aprovar l’acord, perquè ells varen posar dues 
condicions per poder-ho fer, i és que tant l’aigua com les escombraries es 
congelés. 
 
I això perquè l’aigua de Lloret ja és cara i perquè es varen cobrar 21 milions 
d’euros quan es va privatitzar l’aigua, els quals es varen gastar en grans 
obres quan havia coses més importants en què gastar-los. No podem 
oblidar que l’aigua és necessària. 
 
Seguidament, dóna lectura a l’esmena, que és del tenor següent: 
 

“Que un cop estudiades i revisades les presents modificacions per 
l’augment de les ordenances fiscals per al proper any, la nostra 
formació discrepa amb la voluntat d’aquest equip de govern 
d’augmentar moltes de les mateixes, així com dels percentatges 
establerts en la tarificació social, donada l’actual situació, fent que 
aquest fet només agreugi la situació i la forta pressió econòmica que 
reben els ciutadans de Lloret. 
El grup del Millor discrepa amb la major part de les puges efectuades 
en aquestes ordenances, però hi ha dues en les que volem proposar 
la seva congelació en tots els aspectes. Parlem de l’aigua i les 
escombraries com així argumentarem en el plenari. És per tot això 
que, 
SOL.LICITEM: 
La congelació del cost de l’aigua i de les escombraries per al proper 
any. Tot i no compartit, com ja hem dit, la puja de la resta de taxes, 
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condicionem el nostre vot favorable a les presents ordenances –tot i 
que som coneixedors ja de la seva aprovació positiva- a mantenir els 
mateixos preus actuals en aquests dos conceptes, sense aplicar-hi a 
més cap percentatge d’increment de preus al consum (IPC).” 

 
Finalitza dient que, per tant, la seva condició és congelar els preus de 
l’aigua i de les escombraries, perquè no creu necessària la seva puja i, a 
més, afecten a tota la ciutadania de Lloret. Creu que en aquests temes s’ha 
de tenir més consciència. 
 
Contesta el Sr. Frigola dient que, com ja ha dit, aprovaran les 6 mocions 
presentades, 5 per ICV-EUIA i 1 per PSC-PM.  
 
Voldria explicar el perquè varen presentar la modificació de l’ordenança 
fiscal núm. 3 que ara, en aprovar l’esmena d’ICV-EUIA quedarà suprimida, i 
és perquè en l’IAE ha hagut un increment del 121% i, per tant, entenien 
que havia prou marge per fer la bonificació, doncs encara augmentarien els 
ingressos de l’Ajuntament. I d’aquesta manera, ajudar a determinades 
empreses i evitar que haguessin de tancar. No obstant, com ja han dit, 
acceptaran l’esmena, si bé pensen que la proposta era correcte. 
 
Altres grups han fet un discurs fàcil però totalment fora de lloc. No estem 
parlant avui d’inversions i entén que el Sr. Enric Martínez s’ha passat en la 
demagògia. 
 
Tampoc és veritat el que ha dit el Sr. Fuertes que tots els anys augmentin 
les taxes. La de circulació fa 4 anys que no ho fa i ara demanem un 
augment del 0’64%. 
 
No és veritat, tampoc, que l’aigua sigui cara a Lloret. A Blanes és un 30% 
més cara i en la major part dels municipis és també més cara que a Lloret. 
Però, a més, hem de dir que el mínim de l’aigua no es toca, es congela, i 
que solament pugen els excessos de consum. 
 
De nou, intervé el Sr. Cortés dient que quins són els projectes i la projecció 
on s’aplicaran aquestes puges. Si el projecte és per a gestionar uns 
pressupostos que tinguin com a fonament més ciment o més diners per a 
obres faraòniques. Ell no pot aprovar aquestes ordenances perquè sempre 
acaben pagant més les famílies. 
 
Pren la paraula, novament, el Sr. Orobitg dient-li al Sr. Cortés que quan 
s’aprovin els pressupostos no tindrà dubtes sobre on van la puja de les 
taxes. 
 
Hem de gestionar la realitat que tenim i això val també per al tema de la 
piscina, doncs hem de trobar una sortida a l’edifici. I encara està esperant 
que li contestin els grups que varen votar en contra, què volen fer amb 
aquest equipament. 
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L’equip de govern ha acceptat modificar la proposta amb l’aprovació de les 
esmenes presentades, tant per ICV-EUIA com pel PSC. I ho fan uns i altres 
per coherència. 
 
Ningú pot dir que la proposta, tal i com queda de forma definitiva, faci 
puges extraordinàries o gravoses. Els costos del servei són els que són, i ho 
són per tots. Les misses han de sortir d’algun lloc i els ajuntaments hem de 
complir amb les nostres responsabilitat i fer front a la realitat (la piscina és 
una d’elles). 
 
Intervé, seguidament de nou, el Sr. Rodríguez dient que en 12 hores ha 
tingut dues alegries: el resultat del seu partit a les eleccions gallegues, i el 
que avui li acceptin totes les seves esmenes. 
 
Vol deixar clar que a l’ordenança de l’aigua els mínims queden congelats i 
que solament s’apuja l’excés del consum, i això és lògic, perquè el que més 
consumeix és el que ha de pagar més, i més en un tema de primera 
necessitat com és l’aigua. 
 
Està calculat que els turistes gasten uns 300 litres dia, mentre que els 
ciutadans de Lloret gastem al voltant de la meitat d’aquesta quantitat. Per 
tant, el que es puja i creu que és just, són els excessos en el consum. 
 
Vol també referir-se a la tarifació social de la llar d’infants que s’ha produït 
arrel d’una moció presentada pel seu grup, que va ser presentada per la 
resta. Entén que aquest és un punt progressista. Aquesta vegada ha estat 
sols una, però ell espera que es pugui millorar, aplicant-se a altres. I així ho 
intentarà per a l’any vinent. 
 
Torna a fer un repàs al contingut de les seves esmenes, i entén que el que 
s’ha comentat sobre l’IAE, les empreses tenen problemes tant si es fa la 
bonificació com si no. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que tots parlen de 
congelar les taxes però no es fa.  
 
I ell no ha fet demagògia, Sr. Frigola, ells han vist els problemes que han 
tingut molta gent per poder pagar els impostos. 
 
L’any passat ells ja varen aprovar les ordenances. Ara la pregunta és si 
pugen les ordenances per fer què, per pagar què. 
 
Demanen que treballin en el pressupost i que ho passin en temps, no com 
ara, amb una setmana, perquè no han tingut temps. I si ho fan en temps, 
potser poden apropar-se les posicions. Això no ho han fet aquesta vegada, 
no han tingut temps. 
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Intervé, seguidament de nou, el Sr. Bernat dient que com ja han dit en la 
primera intervenció, aprovaran aquestes ordenances fiscals perquè s’ha fet 
una bona feina i perquè s’ha aplicat la tarifació social. 
 
Es refereix, novament, a la seva esmena que tracta sobre el 
subministrament de l’aigua i que es refereix al preu de tots els blocs. També 
ells estan d’acord amb les esmenes presentades per ICV-EUIA. 
 
Es cert que a ells els haguessin agradat aprovar altres ordenances, però la 
realitat és la que és. Respecte a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3 
d’IAE, ells creuen que no es podia mantenir la bonificació de la proposta. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que durant 10 anys 
sempre s’han augmentat les taxes i mai s’han baixat. Si és veritat que no 
cada any apugen totes, hi ha algunes que si. Independentment que la 
situació sigui de bonança o de crisi, vostès pugen taxes i impostos. 
 
Potser l’aigua a Blanes sigui un 30% més cara però ell els podria citar un 
bon nombre d’ajuntaments on l’aigua és més barata que Lloret. Potser si, 
això podria ratllar la demagògia. 
 
Però l’important és el destí d’aquests diners i com ja sabem aniran al 
sobrecost de les grans obres. 
 
En el Ple anterior, se’ns demanava responsabilitats en el tema de la piscina, 
però potser el que la gent ha de saber, és que aquest sobrecost de 1’5 
milions és la causa que ara s’hagin de pujar les taxes. 
 
Diuen que la puja de l’ordenança de l’aigua és per els excessos, però la 
realitat és que puja un 5%. Encara no li han dit com pagaran la piscina, tot i 
que falten per pagar 4 milions; això és el que s’ha de saber, com ho pensen 
fer. 
 
Tots els grups han parlat d’acceptar les esmenes d’ICV-EUIA i PSC, però 
ningú ha parlat de la seva, amb la qual cosa suposa que no serà aprovada. 
Per tant, tal i com ja han dit, el seu vot serà negatiu i esperaran a veure 
quins pressupostos presenten. Però el que està clar és que avui augmenten 
la pressió fiscal. 
 
Intervé el Sr. Valls agraint primerament al PSC i a ICV-EUIA el seu esforç 
per poder aprovar aquestes ordenances. 
 
Dit això, ha de quedar clar que a Lloret els impostos no es pugen, zero. 
 
El que s’apuja són unes poques taxes, com per exemple la de vehicles que 
puja un 0’64% després de 4 anys de congelació, i solament l’IPC d’aquest 
any és d’un 3’5%. 
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Taxa significa que hem de pagar un preu per al servei, és a dir, per al 
consum que es fa dels serveis. Si això no es paga mitjançant taxa, s’ha de 
pagar mitjançant impostos. 
 
Com ja ha dit abans, els impostos aquest any no es toquen, no pugen, ni 
tampoc es va fer l’any passat. I això és una realitat. 
 
L’increment de la taxa d’escombraries no afecta a les vivendes i és molt per 
sota l’IPC. Però hem de tenir en compte que tots els serveis són cada 
vegada més cars, que l’IVA ha apujat i l’IPC també. De on hem de treure els 
diners?. 
 
Insisteix que els impostos no s’apugen i que la puja global de les taxes és 
molt per sota del que suposa l’augment d’IVA i d’IPC. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que no és que s’hagin 
congelat les taxes, sinó que realment s’han baixat, doncs el que es proposa 
no cobreix els augments de l’IVA i de l’IPC. 
 
Havien proposat la bonificació de l’IPC durant 5 anys de les empreses de 
nova implantació per facilitar aquesta tasca, ja que hem de tenir en compte 
que això significa generació d’ocupació. Així Mercadona, en el seu nou 
centre, donarà feina a 50 o 60 persones, que agafarà del SOM. Creu que 
avui en dia la creació de llocs de treball és molt important. 
 
Entén que el PPC en la seva intervenció, ha fet un míting polític però sense 
cap proposta concreta, perquè com ja ha dit, congelar és apujar més del 
que ha fet la proposta. 
 
I no digui que no ha tingut temps perquè ho tenen fa dies. I ja m’explicarà 
doncs com s’ho ha fet el representant d’ICV-EUIA, que essent un sol ha 
presentat 6 esmenes. 
 
Ja li dic el que ha fet l’equip de govern en aquest tema, aixecar-se aviat i 
treballar molt. 
 
Evidentment, començarem a treballar ja en el pressupost i també els farem 
partícips. Però hem de dir que l’aprovació avui d’aquestes ordenances, una 
vegada acceptades les esmenes, suposa uns 280.000 € menys de 
recaptació i, per tant, menys en el pressupost. 
 
No es poden barrejar les inversions amb les despeses corrents. Les 
inversions es paguen mitjançant crèdits. De ben segur que a Lloret no 
podrem fer grans obres. I per la caserna de la policia local, obra molt 
necessària, solament tenim 2’4 milions d’euros. 
 
L’únic que podem fer ara, el que tocarà fer, és anar restaurant la via 
pública. Els pressupostos hauran de ser realistes i així ho faran, no pot ser 
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d’una altra manera. Pensem que l’IBI aquest any es manté, però per l’any 
vinent hem de mirar què fem, doncs quedarà eliminada la puja del 10%, i 
això produeix un decalaix de 1’5 milions. 
 
Com ja s’ha dit, l’increment de taxes no supera l’1,6%, ni tant sols cobreix 
el 2% de l’IVA, és a dir, hem perdut un 0’4%. Això sense comptar l’IPC. 
 
Hem de fer un esforç tots plegats i haig de dir, doncs, que no podem parlar 
avui de puja i que els sobrecostos de les obres públiques estan argumentats 
urbanísticament de forma suficient i adequada. 
 
Seguidament, es posa a votació les 5 esmenes presentades per ICV-EUIA, 
les quals són aprovades per unanimitat. 
 
Tot seguit, es posa a votació l’esmena presentada per PSC-PM, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
A continuació, es posa a votació l’esmena presentada pel MILLOR, la qual és 
rebutjada per 12 vots en contra dels regidors de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i 
ERC, i 9 vots favorables dels regidors del MILLOR, PPC i NO ADSCRIT. 
 
Finalment, es posa a votació la proposta amb la incorporació de les 6 
esmenes abans aprovades, essent aprovada per 12 vots favorables dels 
regidors de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, i 9 abstencions dels regidors del 
MILLOR, PPC i NO ADSCRIT. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 
0 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, 

INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ. 
 
 En la classificació de carrers s’afegeixen, modifiquen i donen de baixa 

determinades vies públiques amb la seva corresponent categoria que 
figuren a l’annex I  d’aquesta proposta de modificació.  

 
1.-  MODIFICACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS                   

 
1.1.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.  4) 
 
Es modifica el segon paràgraf de l’article 5.2 que queda redactat de la 
següent forma: 
 
Article 5.2  
(...) 
No obstant això, gaudiran d’una bonificació del 100% els vehicles històrics  i 
d’un 50% aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys 
comptats a partir de la data de fabricació. Si aquesta no es conegués, es 
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prendria com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
La resta de l’apartat no es modifica. 
 
A l’article 6  queda redactat de la forma següent: 
 
ARTICLE 6.- Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota.- 
     
1.  La base imposable es determina en funció de la classe de vehicle i la seva 

potència i capacitat. 
2.  L'impost s’exigirà d’acord amb el següent quadre de tarifes anuals 

resultat d’aplicar el coeficient d’1,93 a l’epígraf de Turismes i el coeficient 
de 2 a la resta d’epígrafs. 

 
TARIFES 

 
POTÈNCIA I CLASSE DE VEHICLE  

 euros 
a.- TURISMES  
De menys de 8 cavalls fiscals 24,30 € 
De 8 a 11,99cavalls fiscals 65,65 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 138,60 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 172,45 € 
De més de 20 cavalls fiscals 215,40 € 

  
b.- AUTOBUSOS  
De menys de 21 places 166,60 € 
De 21 a 50 places 237,28 € 
De més de 50 places 296,60 € 

  
c.- CAMIONS  
De menys de 1.000 kg de càrrega útil 84,56 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil. 166,60 € 
De més de 2.999 fins a 9.999 kg de càrrega útil 237,28 € 
De més de 9.999 kg de càrrega útil 296,60 € 

  
d.- TRACTORS  
De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals  55,54 € 
De més de 25 cavalls fiscals 166,60 € 
 
e.- REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega 
útil   35,34 € 
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 55,54 € 
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De més de 2.999 kg de càrrega útil 166,60 € 
  

f.- ALTRES VEHICLES  
Ciclomotors 8,84 € 
Motocicletes de fins a 125 c.c. 8,84 € 
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c. 15,14 € 
Motocicletes de més de 250 c.c. fins a 500 c.c. 30,30 € 
Motocicletes de més de 500 c.c. fins a 1.000 c.c 60,58 € 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 121,16 € 

 
Els apartats 3,4,5,6,7,8 i 9 no es modifiquen 
 
S’afegeix l’apartat número 10 amb la següent redacció: 

 
10. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest 
impost, de motocicletes de fins a 125 cc.  
 
1.2.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.  5)  
 
A l’article 6, Subjecte passiu i substitut del contribuent, s’afegeix l’apartat 3 
següent: 
 

3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit 
d'aplicació de l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb 
ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l'apartat 3 de 
l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut 
del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut 
pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes. 
 
2.-  MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS                   

 
2.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS 
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.  8)  
 
Es modifica l’article 8,  apartat B), punt 2.- Inspecció, afegint l’apartat c) 
següent: 
 
C) EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
  
Les inspeccions que comportin la necessitat de realitzar 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 un coeficient reductor 
del 0,5. 
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Es modifica l’article 8,  apartat B), punt 3, apartat A): 
 
3.- EXERCICI D’ACTIVITATS I SERVEIS  
 

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 instal�lació 
 
   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. ............................................ 0,5 
 - de més de 50 m2 fins a 100 m2.................. 1   
 - de més de 100 m2 fins a 250 m2 ............... 2 
 - de més de 250 m2 fins a 500 m2 ............... 3 
 - de més de 500 m2 fins a 1000 m2 ............. 4 
 - de més de 1000 m2 fins a 5000 m2 ...........  5 
 - de més de 5000 m2 ...................................  6 

 
Els coeficients correctors segons la categoria del carrer són: 
 

 - carrers de categoria especial ...............  2,20 
 - carrers de categoria 1a. .....................  2,00 
 - carrers de categoria 2a. ..................... 1,80 
 - carrers de categoria 3a. ..................... 1,50 
 - carrers de categoria 4a. ..................... 1,20 
 - carrers de categoria 5a i resta. ........... 1,00 

 
 Les activitats incloses al l’epígraf 5520 del CNAE “Allotjaments turístics de 
curta durada” (que inclou els habitatges d’ús turístic), en el supòsit d’un  
grup d’habitatges d’un mateix edifici, s’acumularà la superfície total a 
efectes de l’aplicació del coeficients correctors segons la superfície.  
 
 La classificació dels carrers és la que figura en l'Annex de l'Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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La resta no es modifica. 
 
2.2.- TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT  
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. (ORDENANÇA 
FISCAL NÚM.  9)  
 

 L’article 6.3 quedarà redactat de la següent forma: 
 
 A aquest efecte s’aplicarà la següent : 
 

TARIFES 
 

Recollida 
i 

transport 

Reciclatge Tractament 
 

a) Habitatges, pisos, apartaments,  per 
unitat. 68,00  20,20  33,40 

b) Hotels, hostals i pensions amb servei 
de menjador, per cada llit 13,00  3,70  6,20 

c) Hotels, hostals, residències i pensions 
sense servei de menjador, per a  
cada llit 9,70  2,90  4,30 

d) Locals d' espectacles, incloses sales 
de ball i discoteques:       

Amb capacitat fins a 100 
persones 413,00  123,10  202,70 
Amb capacitat de 101 a 200 pers 529,50  157,60  270,60 
Amb capacitat de 201 a 400 pers 843,00  251,40  406,60 
Amb capacitat per més de 400 
pers 1.052,00  314,60  506,80 

e) Locals destinats a restaurant:        
Fins a 100 m2 625,00  186,70  302,90 
de 101 m2 a 200 m2 937,00  280,10  438,80 
més de 200 m2 1.076,00  321,50  504,40 

f) Locals destinats a restaurant-bar:       
Fins a 100 m2 780,00  232,40  370,90 
de 101 m2 a 200 m2 1.249,50  372,90  580,50 
més de 200 m2 1.436,50  428,60  669,20 

g) Locals destinats a bars i similars:       
Fins a 50 m2. 207,00  61,50  102,50 
De 51 m2 a 100 m2 311,00  92,30  135,90 
de 101 m2 a 200 m2 625,00  186,70  283,30 
més de 200 m2 720,00  214,30  327,10 

h) Locals comercials o industrials no 
compresos als apartats anteriors:       

Fins a 50 m2. 102,00  30,00  68,80 
De 51 m2 a 100 m2 207,00  61,80  102,50 
de 101 m2 a 200 m2 497,00  149,00  237,20 
més de 200 m2 571,00  170,10  273,00 
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TARIFES 
 

Recollida 
i 

transport 

Reciclatge Tractament 
 

i) Locals destinats a autoserveis amb 
superfície:       

Fins a 120 m2 937,00  280,10  438,80 
De 121 m2.a 400 m2 1.404,50  419,60  674,80 
més de 401 m2 2.250,00  673,00  1053,80 

j) Càmpings:   20,50  34,60 
Per cada 4 places o fracció 68,50  20,20  34,60 

 
 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, 33,40 € per Tractament 
i 20,20 € per reciclatge. 

 
La suma de les tarifes de la recollida, transport, reciclatge i del 

tractament, totalitzarà l'import de la quota tributària. 
 

Els apartats 4, 5 i 6  no es modifiquen. 
 

Els apartats 7 i 8 queden redactats de la següent manera: 
 

 7. Els propietaris dels habitatges de  les urbanitzacions que realitzin 
pel seu compte el servei de recollida i transport de residus han d’abocar a 
les instal�lacions de tractament finalista (CTR i dipòsit controlat), els residus 
produïts abonant per a cada unitat urbana la quantitat de  33,40 €. 
  
 En tot cas es podrà establir un conveni fiscal amb les entitats de 
conservació o qualsevol entitat representativa dels propietaris. 
 
    8. Es fixa la quantitat de 47,60 € tona, a la que se sumarà el cànon 
de l’Agència de Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment 
per al  tractament de residus abocats directament per persones físiques o 
jurídiques degudament autoritzades a les instal�lacions de tractament 
finalista (dipòsit controlat).  
 
     9. Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la 
quantitat d’una tona de residus, se’ls aplicarà una quota igual al cànon de 
l’Agència de Residus de Catalunya vigent en cada moment.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
A l’entrada en funcionament del Centre de Tractament de Residus (CTR) la 
quota serà de 60,00 € tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus 
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de Catalunya, i s’abonarà directament per les persones físiques o jurídiques 
degudament autoritzades a les instal�lacions de tractament finalista. 
 
2.3.- TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL(ORDENANÇA FISCAL 
NÚM.10)   
 
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: 
 

EPÍGRAF PRIMER: Assignació d’hipogeus, nínxols, capelles, columbaris i 
solars per panteons: 
 
a) Concessions de drets funeraris: 

 
   Nínxols 1.400,00  
   Hipogeus  4.620,00  
   Columbaris 485,00  
   Solars per a panteons, per m2 660,00  

  
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  82,00 € 
    Col�laterals fins al 2n. grau  100,00 € 
    Sense parentiu 254,00 € 
   
    Capelles:  
    1r. i 2n. grau de parentiu  325,00 € 
    Col�laterals fins al 2n. grau 560,00 € 
    Sense parentiu            1.000,00 € 
   
    Hipogeus:  
    1r. i 2n. grau de parentiu 184,00 € 
    Col�laterals fins al 2n. grau 248,00 € 
    Sense parentiu 575,00 € 
   
    Panteons:  
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    1r. i 2n. grau de parentiu 396,00 € 
    Col�laterals fins al 2n. grau 630,00 € 
    Sense parentiu   1.170,00 € 

 
EPÍGRAF SEGON. Inhumacions 
 
a) En panteó, hipogeu o capella 289,00 € 
b) En nínxol o columbari 173,00 € 

 
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura 

podran passar a l'ossari, si així se sol�licita, sense pagar  cap dret de cap 
classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i totes les 
operacions aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada 
revertirà  al seu favor. 
 
EPÍGRAF TERCER. Exhumacions 

 
a) De panteó, hipogeu o capella 348,00 € 
b) De nínxol 234,00 € 

 
EPÍGRAF QUART. Conservació i neteja 

 
Anualment, s’abonarà la següent quota: 
 

Per a cada panteó o capella  152,00   
Per a cada hipogeu  40,00  
Per a cada nínxol o columbari 16,00  
Per a cada construcció sepulcral especial 112,00  

 
EPÍGRAF CINQUÈ.  Autoritzacions en matèria de cementiri municipal 

 
 Llicències de construcció, modificació o recuperació de sepultures i 
panteons..................................................................................... 90,00 € 
 Autoritzacions per  a la  col�locació  de làpides, reixes, guarniments i 
altres......................................................................................... 

 
11,00 € 

 Expedició de títols o altres documents ....................................... 7,00 € 
 Autoritzacions a  inhumacions, exhumacions, incineracions, reduccions 
i altres ........................................................................................ 58,00 € 

                 
2.4.- 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: 
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a) Per retirada i transport o immobilització de cada vehicle: 
 

Turismes i remolcs 75,00 
Motocicletes i ciclomotors 45,00 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 500,00 

 
b)     Per dipòsit i custòdia del vehicle 
 

El primer dia (24 hores) Quota zero 
A partir del segon dia  
Turismes i remolcs 19,00 €/dia 
Motocicletes i ciclomotors. 13,00 €/dia 
Vehicles amb un PMA superior a 3500 Kg 29,00 €/dia 

 
 D’acord amb el que estableix l’article 71.2 del RDL 339/1990 ,als vehicles 
sostrets o utilitzats de forma il�legítima, sempre que s’acrediti mitjançant la 
còpia de la denúncia presentada, se’ls aplicarà quota zero. 

 
2.5.-TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA   (ORDENANÇA 
FISCAL NÚM.13)   

 
Els articles 1, 3 , 6 i 7 queden redactats de la següent forma: 

 
ARTICLE 1  
 
 A l'empara de l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, i els articles 6.1 
i 8.2 a) i b) de la Llei 8/1987 de 17 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de 
la Llei 39/1988 de 28 de desembre, l'Ajuntament estableix la taxa per al 
subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, 
atenent-se al que disposa l'art. 58 de l'esmentada Llei. 
 
ARTICLE 3 
 
 L’abastament d’aigua en aquest municipi és un servei municipal en règim 
de monopoli, de recepció obligatòria, de conformitat amb les prescripcions 
vigents, que es presta en règim de gestió indirecta. 

 
  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. 
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 Mínim de consum facturable : 10 m3/abonat/mes. 

 
Mínim de consum facturable, en subministraments d’ús comunitari: 

10 m3/usuari/mes. 
  
  TARIFES DE SUBMINISTRAMENT 
 

BLOC  I .- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la  població. 
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,51 €/m3 
 Excés del mínim       1,09 €/m3 

  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim       0,46 €/m3 
 Excés del mínim        1,00 €/m3 

 
 

BLOC II .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisa 
una elevació. 

 
Tarifa en baixa:  

 Fins al mínim        0,66 €/m3 
 Excés del mínim        1,42 €/m3 

  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim        0,60 €/m3 
 Excés del mínim        1,30 €/m3 

 
 
BLOC III  .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen 
dues elevacions.  
 

Tarifa en baixa:  
 Fins al mínim        0,74 €/m3 
 Excés del mínim        1,60 €/m3 

  
Tarifa en alta:  

 Fins al mínim        0,65 €/m3 
 Excés del mínim        1,46 €/m3 

 
 

BLOC  IV .-  Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisen 
tres elevacions o més.  

   
Tarifa en baixa:  
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 Fins al mínim        0,96 €/m3 
 Excés del mínim        2,02 €/m3 

 
ALTRES 
 

Dependències municipals i 
horts municipals 

      0,41 €/m3 

Provisionals d’obres.       2,00 €/m3 
 
AIGUA  NO APTE PEL CONSUM HUMÀ 
 
El usuari del consum d’aigua no apte pel consum humà procedent de la 

ERA de Lloret, distribuïda a través de la xarxa municipal construïda al 
efecte,  abonarà una tarifa de 0,10 €/m3. 

 
  CONSERVACIÓ DE COMPTADORS 
  
Domèstics: 
 

Comptador de 13 mm      0,31 €/abonat/mes 
Comptador de 15 mm       0,41 €/abonat/mes 
Comptador de 20 mm         0,52 €/abonat/mes 
Comptador de 25 mm         0,68 €/abonat/mes 
Comptador de 30 mm        1,00 €/abonat/mes 
 

Industrials : 
 

Comptador de 40 mm         1,40 €/abonat/mes 
Comptador de 65 mm          1,90 €/abonat/mes 
Comptador de 80 mm       4,70 €/abonat/mes 
Comptador de 100 mm        7,80 €/abonat/mes 
Comptador de 125 mm   11,00 €/abonat/mes 
Comptador de 200 mm   38,00 €/abonat/mes 

 
En els supòsits en els quals es produeixi una fuita per un fet fortuït, no 

atribuïble a la negligència de l’abonat, i sempre i quan l’abonat acrediti que 
ha solventat la incidència aportant a l’entitat subministradora la 
documentació justificativa de la reparació de la fuita, 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  



 29 

 
DRETS DE CONNEXIÓ, COL�LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE 

COMPTADORS 
 

 Domèstics:  
 

Comptador de 13 mm    256,00  
Comptador de 15 mm    385,00  
Comptador de 20 mm   400,00  
Comptador de 25 mm   418,00  
Comptador de 30 mm   502,00  

 
 Industrials: 

  
Comptador de 40 mm    769,00  
Comptador de 65 mm    1.022,00  
Comptador de 80 mm   1.200,00  
Comptador de 100 mm   1.580,00  

 
Per obres: 

463,00 
 
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del 

subministrament els drets seran de: 63,00 € per escomesa.” 
 
2.6.- TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPALS  (ORDENANÇA FISCAL NÚM.15)   
 
Es modifica aquesta ordenança que queda amb la següent redacció: 
 
  NATURALESA DE L’EXACCIÓ. 
Art. 1.- D’acord amb el que disposa l’art. 20.4 epígraf ñ) de la Llei 

39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament de Lloret de Mar aprova l’Ordenança Fiscal per assistència i 
estada en les Llars d’Infants Municipals. 

  
NAIXEMENT DE L’OBLIGACIO 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 l'Ajuntament hagi 
de contractar els serveis. 
 
PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT. 
Art. 3r.- Estaran obligats al pagament de les quotes per l’efectivitat 
d’aquesta taxa, els pares tutors de menors d’edat que gaudeixen de 
l’esmentat servei.  
 

TARIFES 
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Art. 4t.- Les quotes a satisfer per assistència i estança de menors a les llars 
d’infants municipals seran les següents: 
 

Concepte Curs 2012/2013 Curs 2013/2014 
1. Drets d’inscripció. 71,00 €/any 80,00 €/any 
2. Estada i assistència. 125,00 €/mes 130,00 €/mes 
3. Servei de menjador. 5,90 €/dia 6,00 €/dia 
 

Art. 5.- Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social. 
 

Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar 
d’acord amb la definició del article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques són els que 
l’expressen en el següent quadre: 
 

    
Bonificació Nivell de renda 

75%  <150% del salari mínim interprofessional  
50%  < 200% del salari mínim interprofessional 
25%   < 300%  del  salari mínim interprofessional 
0%       Resta 

 
Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les 

persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte 
l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el 
contribuent o un dels residents posseeixen una plaça d’aparcament o un 
traster per al seu ús exclusiu. 
 

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els 
interessats hauran d’adreçar la seva sol�licitud durant el període de 
matriculació, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents que 
disposa l’Agència Tributària, i es resoldrà per la Junta de Govern d’acord 
amb la petició formulada. 

 
L’atorgament de la reducció en concepte d’estada i assistència 

implicarà automàticament la obtenció d’una beca pel mateix percentatge de 
la quota del servei de menjador. 

 
Art. 6.- Quant a allò no previst en  aquesta Ordenança, serà d’aplicació 
l’Ordenança Fiscal General. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
 Les quotes pel curs 2012/2013 de l’article 4t entraran en vigor a 
partir de l’1 de gener de 2013  
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2.7.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL�LACIONS MUNICIPALS 
(ORDENANÇA NÚM. 20) 

 
Els apartats  B) i C) de l’annex queda redactat de la següent forma: 
 

B) INSTAL�LACIONS CULTURALS (Teatre Municipal i Casa Cultura) 
 
B.1) Teatre Municipal 
 
Sala Gran 
 
El mínim per a la utilització serà de 4 hores i 4  tècnics. 
 
Preu/hora/tècnic.....32,00 € 
 
Sala d’assaig 
 
Amb un mínim de 4 hores, sense personal......................... 100,00 € 
A partir de 4 hores, per hora,sense personal......................   25,00 € 
 
B.2) Casa de la Cultura 
 

• Sala d’exposicions Biblioteca 30,00 €/dia 
• Sala polivalent 50,00 €/sessió 
• Altres sales de la Biblioteca Municipal (Espai 1, Espai 2, Espai 3 i 

Aula-taller).  
 

1 hora                               10 € 
2 hores                             15 € 
Sessions fins a 4 h.        30 € 

 
Aquestes altres sales es posaran a disposició d’entitats i 
particulars sempre i quan les necessitats de la biblioteca ho 
permetin. 

 
• Aules escola d’adults 80,00 €/sessió 
• Bucs d’assaig:  
 1 hora    8 € 
 Abonament 10 hores   72 € 
 Abonament 20 hores 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% 
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Pel teatre aquestes exempcions queden limitades a una utilització per 
any.  

 
Normés de gestió:       
        
• Els dissabtes, diumenges i festius tindran un recàrrec del 20 %, excepte 

pel teatre  municipal. 
• 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 o fracció.  
 
C.- ALTRES INSTAL�LACIONS 
 
     a) Celebració de matrimonis civils 200,00 € 

b) Utilització de sala de plens, aules i espais dels 
centres d’educació primària o altres instal�lacions 
municipals. 80,00 €/sessió 

c) Utilització d’espai per a la instal�lació d’equips 
remisors a la caseta Roca Grossa II. 500,00 €/any 

 
Cada  sessió equival a 4 hores o fracció 

 
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% 
 
 En els supòsits d’us de les dependències municipals, es podran establir 

convenis amb empreses, entitats i particulars en els que es fixaran les 
tarifes corresponents. 

 
Es delega a cadascuna de les regidories la signatura d’aquests convenis, 

donant compte a la Junta de Govern Local . 
 
2.8.- ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES  TAXES  PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL  (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23) 
 
A l’apartat TARIFA GENERAL,Apartat B) APROFITAMENT DE LA VOLADA DE 
LA VIA PÚBLICA. 
 
S’elimina la paraula “penjants” del títol de la norma 1 que queda redactat 
de la següent forma: 
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 Norma 1.- Mostres comercials. 
 
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 

per un període de 365 dies d'ocupació. 
 
L’autorització de 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 ..............................   0,40 
- Categoria 1a. .....................................   0,30  

     - Categoria 2a. ....................................    0,20  
- Categoria 3a. i resta ...........................   0,10 

 
 La classificació dels carrers es correspon amb la que figura en l'annex 
a l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
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),  aparcament 
de la zona esportiva i Costa Carbonell. 

 
a) TURISMES b) AUTOBUSOS 

I CAMIONS 
 

De l’1/06 al  
30/09 

Resta de l’any  

D'1 a 60 minuts 0,032 €/minut gratuït gratuït 
De 61 a 180 minuts 0,026 €/minut 0,026 €/minut 0,031 €/minut 
De 181 a  720 minuts 0,020 €/minut 0,020 €/minut 0,014 €/minut 
De 721 a 1.440 
minuts 

0,006 €/minut 0,006 €/minut 0,0135 €/minut 

1 setmana 57,00 € 57,00 € 70,00 € 
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2 setmanes 91,00 € 91,00 €  
 
Abonament mensual 150,00 € 
Abonament semestral 445,00 €  
Abonament anyal   685,00 €  
 
Cànon per  a la concessió d’una plaça d’aparcament a la zona esportiva 
Per a places de fins a  4,80 ml de longitud  10.450,00 €/plaça 
Per a places de més de 4,80 ml de longitud  16.500,00 €/plaça 
 
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 instal�lacions de  7,5  €/mes.  

 
c) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies 

públiques (parquímetres) 
 
1.- Tarifa A (zonificació segons acord de la Junta de Govern Local) 

 
Màxim temps autoritzat Import 

D'1 a 120 minuts      0,032 €/minut  
 

• Si no ha sobrepassat el temps d’estacionament en més de 30 minuts, 
es pot anul�lar la sanció obtenint un tiquet d'EXCÉS de 4,00  € . 

• En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 1h des del moment 
d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació abonant un 
tiquet complementari d’anul�lació de la denúncia per un import de 
8,00€. 
 
La resta no es modifica 

      
    d) Aparcament Plaça Pere Torrent i aparcament de superfície de 
Sa Caleta.  
 
 De l’1/06 al 30/09 Resta de l’any 
D'1 a 60 minuts      0,0340 €/minut gratuït 
De 61 a 180 minuts 0,0340 €/minut 0,0340€/minut 
De 181 a  720 minuts 0,0275 €/minut 0,0275€/minut 
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De 721 a 1.440 minuts 0,0078 €/minut 0,0078€/minut 
Abonament setmanal  105,00 € 73,50 € 
Abonaments mensual 280,00 € 200,00 € 
   
ABONAMENT ANYAL  
Cotxes tot l’any 81,00 €/mes 
Motos tot l’any 43,00 €/mes 

 
Cànon per  a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell i Pere 
Torrent 
Per a places de fins a  4,80 ml de longitud  8.700,00 €/plaça 
Per a places de més de 4,80 ml de longitud  10.450,00 €/plaça 

 
Durant els mesos de Juliol i Agost els abonaments per 1 setmana i 1 

mes no s’aplicaran a l’aparcament de la Zona de la Caleta i al aparcament 
de la Placa Pere Torrent. 

 
Normes singulars: 

 
1)   Els llocs d’aparcament en concessió administrativa abonaran una tarifa 

de conservació i manteniment de les instal�lacions de 7,50 €/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 242,00 € 

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  període de l’1/06 al 
30/09. 

 
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. 
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Es deroga la Norma 10,  Serveis de telefonia mòbil,  de l’Apartat A) 
ACTIVITATS COMERCIALS O INDUSTRIALS I ELEMENTS ANNEXOS EN 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, 

 
3.- VIGÈNCIA 
 
 Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2013, una 

vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província. 
 
4.-  INFORMACIÓ PÚBLICA 

 
     L’acord de modificació de les Ordenances Fiscals se sotmetran a 

informació pública per un termini de 30 dies en el que els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin 
adients, d’acord amb el que estableix l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. Si en el transcurs de l´ 
esmentat termini no es presenten reclamacions, l’expedient s’entendrà 
aprovat definitivament,  d’acord a l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i el 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 

 
 En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a 

sessió per a la seva resolució, i s’acordarà l’aprovació definitiva. 
 

      ANNEX I 
 
ALTES 
CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIO 

1240 PJ DELS ARBRES 5   Urb. Serra Brava  
8042 PL DELS DRETS HUMANS 1   Urb. El Molí 
8177 C FAIG Res.   Urb. Lloret Residencial 
8178 C POLLANCRE Res.   Urb. Lloret Residencial 

 
MODIFICACIONS     

CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIO 
584 PL ALFRED SISQUELLA Esp   Urb.Fanals 
483 C ROMANIA 5   Urb. La Riviera 
426 C ALGUER Res.   Urb. Los Pinares 
481 C ALGER 4   Urb. Urcasa 

      389 C      AIGUAVIVA 3   Sector Can Carbó 
  
BAIXES    

CODI SG NOM DEL CARRER C SITUACIO 
645 C AIGUA  VIVA Res.   Urb. Los Pinares  
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4.- RATIFICACIO DECRET ALCALDIA núm. 1869/2012 de data 
11/10/2012, SOBRE COMPLEMENTS DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA 
D’INCAPACITAT TEMPORAL. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura 
íntegra de la proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que creuen que la proposta és 
encertada ja que pal.lia, en part, les retallades del govern del PP de Madrid 
en l’àmbit de la funció pública. 
 
El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix uns límits al règim 
aplicable, als complements retributius per incapacitat temporal. 
 
Això significa unes condicions pitjors de les actuals. I el que fem avui, 
ratificant aquest decret de l’alcaldia, és anar al màxim dels topalls permesos 
en favor dels treballadors. Per tant, el seu vot serà favorable. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez dient que ens trobem en una retallada més de la 
dreta extrema, que és el PP, i aquesta vegada afecta també als treballadors 
de l’Ajuntament de Lloret, que per desgràcia estan de baixa per malaltia. 
 
Tots els treballadors són responsables com per venir a treballar quan no 
estan malalts. 
 
La història posarà cadascun al seu lloc més tard o més aviat. 
 
Quan nosaltres fa uns anys dèiem que a la Guerra d’Irak, no havia armes 
químiques, hi havia determinat president de govern, un ministre de medi 
ambient i un ministre d’economia, que deien que sí que hi havia armes. 
Amb el temps es va saber que això era una mentida. 
 
Quan nosaltres dèiem que el Prestige era una gran catàstrofe ecològica, 
algú deia que era plastilina solidificada. 
 
Dintre d’uns anys ens hauran de recordar que quan s’està retallant els sous 
dels funcionaris també hi ha unes paraules del President del Govern dient 
que s’assumeixen 40.000 milions d’euros de deute de la banca i que no és 
cap problema.  
 
És qüestió d’ideologia, no s’atreveixen amb la banca però fan retallades als 
sous dels funcionaris. Es fiquen amb qui no ha provocat la crisi i en canvi 
bonifiquen als culpables, alguns dels quals potser haurien d’estar a la 
garjola.  
 
Ells estan en contra d’aquest decret llei, estan en contra de les retallades, i 
més en un moment de crisi quan la gent té menys diners. Per tant, votaran 
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en contra, malgrat que creguin que la proposta de l’equip de govern és 
encertada.  
 
Hi ha gent que de les crisis en treu molts diners. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient al Sr. Rodríguez que no te 
ni idea del que és la dreta extrema, i menys en aquest poble. Ja que aquí 
no hi ha ningú que ho sigui, almenys assegut en aquesta taula. 
 
Ells no varen tenir rés a veure amb el Prestige. I respecte a la Guerra 
d’Irak, ell estava en contra i personalment es va manifestar. En tot cas, va 
ser una decisió del llavors President del govern i no seva.  
 
Recorda que a les últimes eleccions gallegues el PP va renovar la seva 
majoria absoluta amb 48 diputats. Suposa que això vol dir alguna cosa. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que avui el que es fa és  
ratificar i reconèixer a tot el personal funcionari i laboral d’aquest 
ajuntament, mentre es trobi  en la situació d’incapacitat temporal, 
complements de la prestació econòmica temporal. És un tràmit de llei, així 
que hi estem d’acord.  
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Fuertes dient que s’afegeixen al que acaba de dir 
el Sr. Bernat. 
 
Contesta la Sra. Olivé dient que agraeix les intervencions de la resta de 
grups, si bé dir-li al Sr. Rodríguez que si no aprovem avui aquest decret 
llavors no seran els topalls màxims, sinó els mínims. Per tant, sortirà 
perjudicat el personal de l’Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Cortés dient que creu que no és el moment, Sr. Rodríguez, de 
fer mítings, sinó de centrar-nos en els problemes de Lloret i dels seus 
ciutadans.  
 
De nou, pren la paraula el Sr. Rodríguez dirigint-se al tercer membre del 
grup municipal de PPC, Sr. Cortés, dient-li que si ell diu que no han de fer 
mítings, nosaltres direm que el PP de Lloret no existeix abans de maig de 
2011, abans no existia. 
 
Hi ha una responsabilitat amb els que li han precedit i s’ha de ser 
respectuós amb les seves postures, es comparteixin o no. 
 
Aquest real decret llei es carrega la negociació col.lectiva, que és un 
element bàsic de tota democràcia, es carrega el conveni. També es 
carreguen l’estatut bàsic dels empleats públics. 
 
S’ho estan carregant tot, tots els ponts que puguin tenir vostès en cas de 
greus dificultats. Ells han trencat amb els sindicats, amb els partits 
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d’esquerre (això era previsible) però també amb els partits nacionalistes de 
dreta. 
 
Finalment, recordar-li que el PP a Galícia ha perdut més de 100.000 vots. 
 
Intervé, novament, el Sr. Enric Martínez dient al Sr. Rodríguez que ja li ha 
dit altres vegades, que s’ha equivocat, que ell no hauria d’estar aquí, sinó al 
Congrés dels Diputats o al Parlament de Catalunya. L’Ajuntament de Lloret 
se li queda petit.  
 
Li prega que voti el que voti el Sr. Cortés, no el torni a anomenar com a 
tercer regidor del PPC. És un regidor No Adscrit i així consta a tota la 
documentació. Vagi vostè a negociar amb altres, i no amb nosaltres. 
 
Pren la paraula, de nou, el Sr. Bernat dient que no volia parlar, però que ha 
de dir que té raó el Sr. Rodríguez quan diu que el regidor No Adscrit és el 
tercer membre del grup municipal de PPC, ja que sempre vota el mateix. No 
estava el Sr. Martínez en política quan els partits polítics varen aprovar el 
pacte anti-transfuguisme?.  
 
Vostè utilitza el que el Sr. Cortés és del seu grup fora d’aquesta sala quan li 
interessa. 
 
Està d’acord en que ens hem de dedicar a Lloret. Per tant, hem d’aprovar 
aquest punt que no té rés a veure amb el que s’està parlant. 
 
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient que ell voldria parlar del sexe dels 
àngels. Entén que ens hem de centrar amb els problemes dels ciutadans de 
Lloret i no toca fer discursos de política general. 
 
Sense més deliberació, i per 20 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR, 
PSC-PM, PPC, ERC i NO ADSCRIT, i 1 vot en contra del regidor de ICV-EUIA, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Des de la última sessió del Ple, per Decret d’Alcaldia ha adoptat, per 
raons d'urgència, resolucions de competència del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. La resolució és la 
següent: 
 

“El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, inclou una sèrie de mesures de reordenació i 
racionalització de les administracions públiques i, concretament 
l’article 9 estableix els límits al règim aplicable als 
complements retributius en concepte de  millora de la prestació 
econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions públiques, organismes 
i entitats que en són dependents. 
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La nova regulació estatal, que és d’aplicació a totes les 
administracions públiques i al seu sector públic, implica un 
canvi d’orientació en aquesta matèria, en el sentit de fixar uns 
límits màxims a totes les administracions per tal de 
complementar la prestació econòmica reconeguda per la 
Seguretat Social en casos d’incapacitat laboral temporal i 
també perquè suspèn els acords, pactes i convenis vigents que 
contradiguin el que estableix l’article 9 del RDL 20/2012, de 13 
de juliol. 
 
El passat  dia 27 de setembre de 2012, la Generalitat va 
publicar al DOGC, el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, 
sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal 
per al seu personal, personal del seu sector públic i de les 
universitats públiques catalanes, decretant, per una banda, el 
pagament de les baixes laborals seguint els límits màxims que 
estableix la normativa estatal, i per altra, decretant, d’acord al 
que estableix l’article 9.5 del Reial decret llei 20/2012, les 
excepcionalitats en les baixes que es produeixin durant 
l’embaràs o per situació de violència de gènere, les quals seran 
retribuïdes des del primer dia amb el 100% del sou durant tot 
el període de la baixa. 
 
Així doncs, i vist que han quedat alterades substancialment les 
bases sobre les quals s’articulava en aquesta Corporació el 
règim sobre millores directes a les prestacions econòmiques 
d’incapacitat temporal. 
 
Atès que la disposició transitòria quinzena del Reial decret llei 
20/2012 disposa que cada Administració pública ha de 
desenvolupar les previsions que conté l’esmentat article 9 en el 
termini de tres mesos des de la publicació del Reial decret llei, 
termini a partir del qual aquest article tindrà efectes en 
qualsevol cas. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Reconèixer, a tot el personal funcionari i laboral 
d’aquesta Corporació, integrat dins el règim general de la 
Seguretat Social, mentre es trobi en la situació d’incapacitat 
temporal, els complements de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal següents: 
 
a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes: 
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• Del primer dia i fins al tercer dia, ambdós inclosos, el 
50% de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 

• Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un 
complement que, sumat a la prestació econòmica 
reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 
75% de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 

• A partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins el 100% 
de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el 
mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 

 
b) S’estableixen les següents excepcions: les intervencions 
quirúrgiques i hospitalitzacions que derivin en situació de 
incapacitat temporal així com, les empleades públiques 
embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació 
d’incapacitat temporal, percebran, des del primer dia, un 
complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, 
fins el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es 
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. 
 
c) En la situació d’incapacitat temporal derivada de 
contingències professionals, la prestació reconeguda per la 
Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de 
durada d’aquesta incapacitat, fins el 100% de les retribucions 
fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en 
què va tenir lloc la incapacitat. 
 
d) Les referències a dies que es fan en aquest apartat 
s’entenen fetes a dies naturals. 
 
Segon.- El que disposa aquest Decret és d’aplicació a les 
situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir de la data 
de la seva entrada en vigor.  
 
Tercer.- L’entrada en vigor del present Decret serà el 15 
d’octubre de 2012. 
 
Quart.-- Donar trasllat del present acord als presidents del 
comitè d’empresa i junta de personal respectivament, a les 
seccions de tresoreria, intervenció i recursos humans i a la 
Gestoria Tallada, als efectes adients. 
 
Cinquè.- Ordenar a la secció de recursos humans que disposi 
de la publicació del present acord a tots els empleats públics 



 42 

mitjançant els canals de comunicació municipals, que consideri 
convenients. 
 
Setè.- Per la seva plena eficàcia, aquest decret haurà de ser 
ratificat pel Ple en la propera sessió que celebri.” 

 
5.- RESOLUCIÓ D’AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL VOL DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MOSTRES COMERCIALS DE LLORET DE MAR.  
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg, el qual 
dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Continua dient que avui portem a aquest Plenari l’aprovació definitiva 
d’aquesta ordenança i vol agrair les aportacions que han fet tots els grups. 
 
S’han acceptat moltes de les seves suggerències, fins i tot d’inici, i es 
refereix a tots els grups de l’ajuntament, fins i tot el Millor. 
 
Entén que aquesta ordenança s’ajusta a la realitat, sobretot a la realitat 
dels nostres carrers. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que aquestes ordenances són fruit del treball de 
consens, i que han tingut una participació molt important, primer dels 
polítics i després dels ciutadans. I han finalitzat amb un important consens 
polític.  
 
De totes maneres, ell considera necessari una ordenança global del comerç i 
s’hauria de començar a treballar en ella des d’ara mateix, doncs hem de ser 
conscients que el comerç a Lloret és diferent segons les zones. 
 
No és el mateix els diferents barris que el centre. I ens estem referint, 
doncs, a realitats diferents. Creu que s’ha d’intentar també un consens amb 
els restauradors i integrar els interessos de tots. 
 
Com ja ha dit, per a l’elaboració d’aquesta ordenança global del comerç, 
s’hauria d’escoltar a les diferents associacions de comerciants, doncs segons 
les zones de què parlem, tenen necessitats diferents. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que espera que no hagi cap vot en 
contra, donat que són fruit del consens. 
 
Han quedat per a ells dos aspectes fora, que els hagués agradat veure 
inclosos, com és que es permeti davant el passeig les mostres, i que 
l’amplada dels carrers on s’autoritzés fos de 1’5 metres. Però no hem pogut 
aconseguir-ho. 
 



 43 

En definitiva, ells s’abstindran, com ja varen fer a l’aprovació inicial, i la 
temporada vinent els comerciants ja podran tenir mostres comercials per 
millorar els seus negocis. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que aquesta és una 
ordenança que recupera una llarga reivindicació dels comerciants de la 
nostre vila, la recuperació de les mostres comercials. 
 
Tot i no haver estimat totes les al�legacions presentades, poden dir que 
s'han acceptat moltes d'elles. Això vol dir que han estat unes ordenances 
participatives tant per part dels partits polítics com del gremi de 
comerciants. Felicitar-nos de poder haver assolit un consens entre tots en el 
model del comerç que volem per la nostra vila, però sense deixar de costat  
l'ordenança específica que reguli el comerç a la nostra vila, que des del 
nostre grup portem reivindicant des del començament de la legislatura. 
 
Per aquest motiu tornem a demanar al regidor  responsable de comerç que 
doni les instruccions pertinents als serveis tècnics al seu càrrec, perquè  
comencin a fer les actuacions necessàries per redactar aquesta nova 
ordenança.  
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat dient que el partit del socialistes 
de Catalunya varem presentar dues al�legacions que s’han acceptat.  
 
Una que feia referència a què els cartells, panells, plotters o similars no 
tributessin, ja que la primera proposta presentada per l’equip de govern 
creava un greuge comparatiu amb bars, restaurants i altres activitats que 
no tributaven. No pagaven pel fet de tenir plotters, panells o cartells, 
mentre que les botigues es pretenia que sí. 
 
I l’altra, perquè pensaven que la quantia de la responsabilitat civil que es 
demanava 450.000 euros era molt alta. Nosaltres vam proposar que fossin 
200.000 € i finalment i en una reunió de portaveus es va acordar que fossin 
300.000 euros. 
 
Veient que s’han acceptat aquestes dues al�legacions presentades i que 
finalment els comerços de Lloret podran tenir mostres comercials altre cop.  
 
El nostre vot serà que sí, perquè creiem que s’ha fet un esforç de consens, 
amb uns equilibris que en principi semblaven molt difícils d’aconseguir.  
 
Finalment, després de gairebé 4 anys (el 27 d’octubre del 2008) en que una 
decisió unilateral d’un govern de majoria absoluta de convergència va 
prohibir les mostres comercials, avui s’aprova una ordenança que de ben 
segur serà rebuda amb optimisme, per molts comerciants a Lloret. 
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El PSC, creu que en moments com els actuals hem de treballar per tal 
d’arribar a acords i aquesta ordenança és un exemple de que això és 
possible. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que avui s’aprovarà 
definitivament l’ordenança reguladora de les mostres comercials, la 
reposició de les quals va ser demanada pel seu grup, afegint-se altres grups 
posteriorment. Per tant, estan contents. 
 
Això s’ha pogut aconseguir pels canvis polítics que ha hagut a Lloret, si bé 
creu que aquesta ordenança per a ells s’ha quedat a mig camí. 
 
Pel que fa a les al.legacions, ells estaven a favor de totes, ells haguessin 
acceptat totes excepte la dels inflables.  
 
Evidentment, aquelles que fan referència a temes jurídics no té rés a dir i 
les accepta. 
 
Entén que és un error no permetre les mostres comercials al carrer Sant 
Pere i al Passeig Marítim. Tampoc estan d’acord amb les limitacions que es 
fan tant amb el nostre d’expositors com en la seva mida. 
 
La major part del que es proposa amb aquestes al.legacions varen ser 
propostes d’ells a la comissió d’estudis, ja que ells les defensaven perquè 
estaven d’acord amb els comerciants. 
 
No és que consideri que s’ha de permetre tot, però si que s’ha d’ajudar al 
comerciant. I creu que els temes d’estètica han de passar a un segon 
terme. 
 
Estan contents perquè aquest tema ells el portaven en el seu programa 
electoral, i confia que l’ordenança es faci complir i que no hi hagi el 
descontrol que hi havia abans de suprimir-les. 
 
El vot del seu grup a l’aprovació inicial va ser el d’abstenció, avui votaran a 
favor perquè si bé consideren –com ja ha dit- que s’ha quedat a mig camí, 
consideren que és un avanç molt important i que tard o d’hora s’acabaran 
aprovant les propostes que ells feien i que ara mantenen. 
 
Contesta el Sr. Orobitg dient que ell sempre ha estat obert en la 
participació. I en aquest tema, com en altres, s’ha d’intentar conciliar 
interessos diferents, i això no és sempre fàcil. 
 
Si no es va acceptar l’amplada de 1’5 m, com proposava ICV-EUIA, és 
perquè quan es varen autoritzar les terrasses es va aprovar 1’8 metres i, 
per tant, si ara ho canviem crearem greuges comparatius. 
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Hem de trobar el punt d’equilibri i, al mateix temps, de coherència. Creu 
que aquestes ordenances ho aconsegueixen. 
 
Pel que fa a la petició d’una ordenança general de comerç, aquesta és 
també la seva voluntat, i ja hem començat a treballar en un pla d’usos 
(estem treballant conjuntament amb urbanisme). En el seu moment es 
demanarà la seva participació. 
 
Però no solament fem això, també estem prenent mesures de dinamització 
concretes, tant pel mercat municipal diari com setmanal. El que necessitem 
és tenir una normativa uniforme i coherent que ens permeti dinamitzar tot 
el nostre comerç. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient  que el Sr. Fuertes ha dit que 
ens quedem a mig camí, però jo crec que és més adequat el que ha dit el 
Sr. Orobitg, de que hem trobat un punt d’equilibri. 
 
Celebra que s’hagi treballat conjuntament i entre tots hagin pogut arribar a 
un consens. Ha estat tot un esforç important i una llarga feina, però ha 
merescut la pena. 
 
Sense més deliberació, i per 20 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR, 
PSC-PM, PPC, ERC i NO ADSCRIT, i 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, el 
Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 

 
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 25 de juny de 2012, 
va prendre l’acord d’aprovar inicialment L’ORDENANÇA REGULADORA 
DEL VOL DE LA VIA PÚBLICA AMB MOSTRES COMERCIALS DE LLORET 
DE MAR. 
 
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat, en temps 
i forma reglamentària, els següents escrits d’al.legacions: 
 

I. Al.legacions presentades pel Grup Municipal PSC-PM: 
 

1. Demanen que no tributin els cartells, panells, plòters o similars 
(art. 25.2) 

2. Sol.liciten rebaixar de 450.000 a 200.000 € la quantia per 
l’assegurança de responsabilitat civil, quant als mínims 
generals (art. 14.1) 

 
II. Al.legacions presentades per FOUAD ALAMI BEKOURI: 
 

1. Demana ampliació de les mides dels expositors (art. 19) 
2. Demana que no tributin els cartells, panells, plòters o similars 

(art. 25.2) 
3. Sol.licita que no es limiti el nombre d’expositors (art. 15.1) 
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4. Demana que no es prohibeixin l’exposició d’objectes inflats 
(art. 26.1) 

5. Sol.licita que es modifiqui l’obligació de detallar el contingut de 
les mostres en la instància de petició (art. 27) 

 
III. Al.legacions presentades per l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE 

LLORET DE MAR: 
 

1. Suprimir la referència al POEC com a motivació de la supressió 
de mostres comercials (exposició de motius). 

2. Desacord de l’exclusió de l’autorització per mostres comercials 
del Passeig Marítim i Carrer Sant Pere (art. 4). 

3. Reducció a 1 mes del termini de resolució, i que el silenci sigui 
positiu, i no negatiu (art. 7.2) 

4. Suprimir la paraula “ambiental” de l’obligació d’estar 
degudament legalitzat, per posar mostres comercials (art. 
8.1); i que l’obligació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries a l’Ajuntament sigui solament dels temes referents 
a l’establiment pel qual es demana les mostres comercials (art. 
8.2) 

5. Sol.liciten un preu igual o menor que el que havia abans per a 
la taxa (art. 9.1) 

6. Que les possibles ampliacions d’àmbits exclosos es facin pel 
Plenari (art. 12.1) 

7. Proposen l’ampliació de les mides permeses per raó de 
l’amplada dels carrers (art. 12.2) 

8. Sol.liciten rebaixar de 450.000 a 25.000 € per metre lineal 
ocupat, la quantia per l’assegurança de responsabilitat civil, 
quant als mínims generals (art. 14.1) 

9. Sol.licita que no es limiti el nombre d’expositors (art. 15.1) 
10. Demana ampliació de les mides dels expositors (art. 19) 
11. Especificacions sobre els suports (art. 22) 
12. Relativa a la instal.lació elèctrica (art. 23) 
13. Demanen que no tributin els cartells, panells, plòters o 

similars (art. 25.2) 
14. Demana que no es prohibeixin l’exposició d’objectes inflats 

(art. 26.1) 
15. Sol.licita que es modifiqui l’obligació de detallar el contingut 

de les mostres en la instància de petició (art. 27) 
 
Atès que dels esmentats escrits d’al.legacions, es desprèn que una 
part d’aquestes al.legacions tenen contingut jurídic, però d’altres 
tenen un contingut que no pot ser analitzat des d’un punt de vista 
jurídic, sinó que ho han de ser des d’un punt de vista de conveniència 
o oportunitat política. 
 
Atès que els Serveis Jurídics municipals han emès, en data 31 d’agost 
de 2012, informe de legalitat sobre les al.legacions de  contingut 
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jurídic, el qual figura a l’expedient, i del que es desprèn que els 
articles qüestionats, per raons jurídiques, s’ajusten tots ells a dret. 
 
Atès que, per altra banda, la Comissió de treball integrada pels 
diversos grups municipals que es va crear per a l’elaboració d’aquesta 
ordenança, ha estudiat el proppassat dia 4 d’octubre, les al.legacions 
presentades que no tenen contingut jurídic, sinó que són de 
conveniència o oportunitat política, havent arribat a un consens 
majoritari pel que fa a la conveniència d’estimar les al.legacions 
referents a l’art. 14.1 (presentada pel grup municipal PSC-PM i per 
l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar) en el sentit de rebaixar 
el límit màxim de 450.000 a 300.000 €; l’art. 25.2 presentada pel 
grup municipal PSC-PM, pel Sr. FOUAD ALAMI BEKOURI, i per 
l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar, en el sentit que no 
tributin els cartells, panells, plòters o similars; i l’art. 22 (presentada 
per l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar), al qual es dóna una 
nova redacció. 
 
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim local; 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Estimar  les al.legacions plantejades en els esmentats 
escrits d’al.legacions, en concret: 
 
- L’art. 14.1, substituint on es diu “450.000 €” per “300.000 €”. 
 
- L’art. 22, que tindrà aquesta redacció: “Article 22.- No podrà 

instal�lar-se a les façanes de forma fixa, cap tipus d’amarratge de 
l’element d’exposició que quedi per sobre de l’expositor.  
L’amarratge haurà d’estar tapat per l’expositor, i no podrà tenir 
forma punxeguda”. 

 
- L’art. 25.2, suprimint al final el paràgraf la frase “...que tributaran 

com a ocupació de via pública mitjançant mostres comercials 
penjants.”. 

 
SEGON.- Desestimar  les al.legacions presentades amb contingut 
jurídic, per l’Associació de Comerciants de Lloret, números 3 i 4, 
relatives als arts. 3.2, 8.1 i 8.2, en base a les raons esgrimides a 
l’informe dels Serveis Jurídics que consta a l’expedient. 
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TERCER.- Desestimar  les al.legacions presentades amb els números 
1, 3, 4 i 5 del Sr. FOUAD ALAMI BEKOURI, així com els números 1, 2, 
5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 i 15 de les presentades per l’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE LLORET DE MAR, per raons de conveniència o 
oportunitat política, d’acord a l’informe de data 15 d’octubre 
d’enguany, emès pel Coordinador de Promoció Econòmica i Comerç. 
 
QUART.- Aprovar definitivament l’ORDENANÇA REGULADORA DEL 
VOL DE LA VIA PÚBLICA AMB MOSTRES, aprovada inicialment pel Ple 
municipal en sessió de 25 de juny de 2012, amb els canvis introduïts 
en el punt anterior.  
 
CINQUÈ.- Publicar el text íntegre d’aquesta ordenança en el BOP de 
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal, 
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la 
data de publicació en el BOP. La present ordenança entrarà en vigor 
als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de 
Girona. 

 
SISÈ.- Una vegada entri en vigor aquesta ordenança, i d’acord amb la 
seva disposició derogatòria, quedarà derogat l’article 52 de 
l’Ordenança de Policia de la Via Pública el text original de la qual va 
ser aprovat definitivament l’any 1982. 
 
SETÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al.legacions, 
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics Municipals. 

 
6.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR INCOAT A LLUPSA 
SA., PER LA COMISSIÓ DE TRES FALTES MOLT GREUS, CONSISTENTS 
EN LA INFRACCIÓ DELS ARTICLES XXX.c), XXX.d) I XXX.f) DEL 
REGLAMENT DEL RÈGIM DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET 
DE MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg el qual, en primer 
lloc, dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Continua dient que el que avui es proposa és l’exercici de les nostres 
competències en relació al mercat municipal diari, imposant 3 sancions per 
la realització de 3 infraccions molt greus al Reglament del citat mercat. 
 
Les actuacions que varen constituir les infraccions han malmès la imatge del 
mercat, i màxim quan formen part de la façana exterior de dit edifici, donat 
que estaven en un estat lamentable. 
 
Com a conseqüència d’aquestes sancions, aquestes parades revertiran a 
l’Ajuntament, el qual intentarà posar-les de nou en funcionament. Confia 
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que es pugui posar a explotació de nou com més aviat possible i, d’aquesta 
manera, ajudi a la dinamització del nostre mercat municipal diari. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que aquesta empresa ha posat al carrer a 
treballadors i a altres no els ha pagat. Per tant, està d’acord en la 
intervenció de l’Ajuntament i no solament ha de recuperar les parades, sinó 
que se’ls ha d’imposar la màxima multa possible. 
 
Sembla que l’empresa està actuant sota un altre nom i que als actuals 
administradors se’ls ha de demanar totes les exigències legals que calgui. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que ell va comunicar les incidències 
d’aquestes parades al Sr. Orobitg i que, per tant, s’alegra que s’hagi actuat 
d’aquesta forma. 
 
Llupsa ha pagat el llum i l’aigua i continua funcionant sota un altre nom. 
Això si, no ha pagat als treballadors. Estem davant uns gestors amb molta 
cara dura. 
 
És important que com a conseqüència d’aquesta sanció, les parades 
reverteixin a l’Ajuntament i que es puguin agafar per altres persones i així 
crear nous llocs de treball. 
 
A mitjans del proper mes de desembre, haurà judici entre l’empresa i el 
personal i, evidentment, ells aniran a recolzar els treballadors i demana que 
a nivell personal ho fessin tots, perquè ho tenen molt malament. 
 
En definitiva, per tot el que s’ha expressat, votaran a favor de la proposta. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que s’afegeix al que ja han 
dit els altres portaveus sobre aquest tema. L’empresa està funcionant amb 
un altre nom però no ha pagat als treballadors. 
 
Demanar que sigui molt curós en el tema de multes i deutes, i que pels 
Serveis Jurídics es busqui la manera de cobrar tots els diners que aquesta 
empresa deu, no solament als seus treballadors, sinó a tots els ciutadans de 
Lloret. 
 
En definitiva, ells també votaran a favor. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat dient que entenen que les faltes 
són molt greus i que creen un perjudici important pel mercat municipal i cap 
a aquesta ajuntament. 
 
Atès que l’article XXXI del mercat municipal  preveu que les sancions per la 
comissió de faltes molt greus contempla suspensió de la llicència des dels 
tres mesos fins a la retirada definitiva de la llicència municipal. 
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I que la empresa Llupsa SA. ha creat un perjudici molt gran cap al mercat, 
aquest ajuntament  i sobretot als seus treballadors de la Llupsa al qui ha 
deixat de pagar molts mesos, votarem positivament la proposta. 
 
Pregunten al Sr. Orobitg què es té pensat per al futur d’aquest mercat 
municipal diari, donat que la concessió finalitza l’any 2014 i els interessats 
estan preocupats. Quines iniciatives es preveuen fer?. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que ells ja varen dir que si aquesta 
gent ni tant sols pagaven els treballadors, també farien altres irregularitats 
en altres matèries. 
 
Queda clar que l’Ajuntament, en aquest tema, ha fet el que calia i, per tant, 
votaran a favor de la proposta. Com a conseqüència, felicita el Sr. Orobitg 
per haver estat atent a aquesta problemàtica. 
 
Contesta el Sr. Orobitg donat, en primer lloc, les gràcies a tots per estar 
d’acord amb la proposta, i entén que les actuacions que es varen fer són les 
que calia. Varen ser actuacions estrictament necessàries. 
 
Per a ell també és un motiu de preocupació el futur del mercat municipal. 
Voldrien dinamitzar-lo però també reformar-lo, i que fos un focus d’atenció 
turística. 
 
Estem fent diferents activitats de dinamització (acabem de rebre 3.000 € de 
subvenció de la Diputació per aquestes activitats) i, per tant, faran tot el 
possible per revitalitzar el nostre mercat. Aprofita per demanar a tothom 
que vagi a comprar-hi. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que el que estem fent és 
resoldre un expedient sancionador per diferents irregularitats que 
afectaven, no sols a la imatge del mercat, sinó també a la salubritat i a la 
salut. 
 
Està clar que hem de fer esforços per dinamitzar el mercat, sobretot tenint 
en compte que es ven productes frescos i que en aquest sector el mercat té 
una gran competència directa en les grans superfícies comercials. 
 
Com ja ha dit el regidor, el mercat necessita una important renovació 
arquitectònica i hem de preparar, de cara als pressupostos, alguna 
intervenció en aquest sentit. 
 
Hem de tenir també en compte que al costat tenim l’actual caserna de la 
policia local i que, quan estigui feta la nova, generarà un espai important 
sobre el qual haurem de començar ja a pensar què és el que volem fer. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
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Atès que en data 13/08/2012 es va dictar Decret d’Alcaldia núm. 
1377/2012, pel qual s’incoava expedient sancionador a l’empresa 
LLUPSA, S.A., titular de Parada del Mercat Municipal Diari: 3-4 
exterior, 27 interior, magatzem 2 planta mercat, per la comissió 
d’una infracció molt greu tipificada als articles XXX.c) i XXX.d) i 
XXX.f) del reglament del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar. 
 
Atès que les infraccions referides estan qualificades en el citat 
reglament com a faltes molt greus i consisteixen en el següent: 
 

- Art. XXX.c): “El tancament no justificat de la parada per temps 
superior a un mes”. 

- Art. XXX.d): “Estar al descobert en el pagament dels drets i 
arbritris municipals corresponents a un any o a un mes” 

- Art. XXX.f): “Haver incorregut en qualsevol de les causes 
previstes com a extinció en la concessió en l’article 260 del 
reglament 179/1995, de la Generalitat, d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS)”. 

 
Atès que en l’apartat e) de l’article 260 del ROAS es preveu com a 
causa d’extinció de la concessió “l’incompliment molt greu de les 
obligacions essencials assenyalades en el plec de clàusules que 
afectin la continuïtat i regularitat de la prestació”. 
 
Atès que l’article XXXI del reglament del Mercat Municipal Diari 
preveu que les sancions per la comissió de faltes molt greus 
consistiran en multes des de 25.001'- ptes. (150’25 €) fins a 
100.000'- ptes. (601’01 €), o suspensió de la llicència des dels tres 
mesos fins a la retirada definitiva de la llicència municipal. 
 
Atès que en data 27/08/2012 l’ementada empresa va presentar 
al.legacions al referit Decret d’Alcaldia d’incoació d’expedient 
sancionador. 
 
Atès que en data 25/09/2012 la Instructora de l’expedient va dictar 
Proposta de Resolució, en la qual es motivava la desestimació de les 
al.legacions, així com la proporcionalitat de la sanció proposada, de 
tal forma que es proposava a l’òrgan competent per a resoldre el 
procediment la desestimació de les al.legacions i la imposició a 
LLUPSA, S.A. de la sanció consistent en la retirada definitiva de la 
llicència municipal de la Parada del Mercat Municipal Diari: 3-4 
exterior, 27 interior, magatzem 2 planta mercat. 
 
Atès que en data 09/10/2012 LLUPSA, S.A. va presentar nou escrit 
d’al.legacions a la Proposta de Resolució, les quals, no obstant, ni 
aporten arguments nous ni desvirtuen els fets ni els fonaments 
jurídics esgrimits a la proposta de resolució. 
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Atès que d’acord amb l’article XXXIII del reglament del Mercat 
Municipal Diari l’òrgan competent per a imposar les sancions per la 
comissió de faltes molt greus és el Ple de l’Ajuntament. 
 
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. Desestimar les al.legacions presentades per LLUPSA, S.A. a 
la Proposta de Resolució dictada per la Instructora de l’expedient 
sancionador, en base als arguments esgrimits en la pròpia proposta.  
 
SEGON. Imposar a LLUPSA, S.A. la sanció consistent en la retirada 
definitiva de la llicència municipal de la Parada del Mercat Municipal 
Diari: 3-4 exterior, 27 interior, magatzem 2 planta mercat, per la 
comissió de tres faltes molt greus tipificades respectivament als 
articles XXX.c), XXX.d) i XXX.f) del Reglament del Mercat Municipal 
Diari 
 
TERCER. Notificar aquest acord a LLUPSA, S.A. i a la Secció municipal 
de Comerç i promoció Econòmica pel seu coneixement i efectes 
escaients. 

 
7.- NOMENAMENT DEL SÍNDIC DEL CIUTADÀ DE LLORET DE MAR. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, el qual dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Seguidament, agraeix la predisposició de les altres dues persones, és a dir, 
del Sr. Jaume Gimenez Ferrer i del Sr. Antoni Garcia Garcia, per haver 
presentat les seves candidatures juntament amb el Sr. Joaquim Teixidor 
Planells, per al càrrec de Síndic del Ciutadà. 
 
Intervé el Sr. Cortés donant la benvinguda al Sr. Teixidor i, per tant, a la 
proposta que li designa per a ser elegit Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar. 
 
Es tracta d’una persona que ha demostrat el seu coratge per al seu moment 
passar a ser regidor no adscrit i que coneix la casa, donat que ha estat 
durant molts anys de regidor. 
 
És una persona experimentada i amb coneixement del poble i de 
l’administració i, per tant, com ja ha dit, votarà la seva elecció. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que avui finalitza un 
procés que es va iniciar a proposta del seu grup municipal d’ERC. 
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És un tema de rellevància institucional, com ho demostra que la proposta ha 
estat llegida per l’alcaldia i que és l’alcaldia qui farà el nomenament, una 
vegada el Plenari faci la seva elecció. 
 
Agraeix a tots tres, als Srs. Gimenez, Garcia i Teixidor el que hagin volgut 
presentar les seves candidatures. 
 
Ha de dir que el Sr. Teixidor no és el seu candidat, que el seu candidat era 
el Sr. Garcia i així ho va dir a la Junta de Portaveus. Dit això, no dubta de la 
vàlua del Sr. Teixidor i de que farà una bona feina per Lloret. 
 
És un càrrec que ha de tenir poca complicitat, tant amb el personal de 
l’administració com amb els responsables polítics, i sí molt de compromís 
amb els ciutadans. Desitja que el Sr. Teixidor faci seves aquestes paraules i 
que esgarrapi el que faci falta, si fa falta, ja que la seva funció és la defensa 
dels ciutadans de Lloret. 
 
Intervé tot seguit el Sr. Rodríguez, dient que es congratula que avui es faci 
l’elecció del Síndic, el qual té una funció d’interlocutor entre la ciutadania i 
l’administració. És un càrrec que ha d’estar al costat dels ciutadans, 
sobretot dels més febles.  
 
El nostre candidat és el Sr. Garcia, que entén que és la persona més 
adequada perquè coneix l’administració, però mai ha estat en l’equip de 
govern i, per tant, no tindria complicitats. Entén que durant el temps que ha 
estat com a regidor ha mostrat la seva vàlua i la seva capacitat de treballs. 
 
Nosaltres no podem estar a favor de l’elecció del Sr. Teixidor per la seva 
trajectòria política i perquè va tenir un enfrontament amb nosaltres que va 
arribar al jutjat, si bé es va desestimar. 
 
Per altra banda, el Sr. Teixidor va pertànyer a l’equip de govern i va ser 
company de 3 regidors que encara continuen d’aquella època, i que formen 
part de l’actual equip de govern. Per tant, creuen que no és la persona més 
adequada. Com a conseqüència, no poden votar a favor, si bé desitgen, 
primerament, que no tinguin massa treball, perquè això voldria dir que les 
coses van bé, però que el que tingui el faci bé. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, en primer lloc agraint 
les 3 persones que s’han presentat per accedir a aquest càrrec. 
 
Continua dient que ens felicitem de que finalment es doni llum verda a la 
creació i nomenament del Síndic del Ciutadà. Aquest és com varem dir en el 
Ple de  l’aprovació del reglament, un dels compromisos del nostre programa 
electoral que es fa realitat. Sobtosament, coincidim amb ERC en el 
compliment d'un punt que ells també portaven al seu programa electoral.  
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Especialment estem contents de que la persona escollida per un ampli 
consens hagi estat en Quim Teixidor, exregidor del nostre ajuntament i 
persona sobradament capacitada per desenvolupar aquests càrrec, 
evidentment l'encoratgem a que desenvolupi la seva tasca amb 
transparència, neutralitat i rigor. 
 
Voldria dir a la Sra. Olivé, com a regidora de Serveis Generals, que el 
despatx no fos el que està ara indicat, situat aquí a la casa, ja que creuen 
que hauria d’estar fora, donat que es tracta d’una feina de mediació. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat i dient que s’han presentat tres candidats 
per exercir el càrrec del Síndic. I finalment la  proposta que avui es porta a 
plenari és la que gaudeix del màxim suport dels grups aquí representats.  
 
Per tant, el nostre vot serà que sí, tot desitjant que tal i  com diu en el 
primer dels capítols, aquesta persona tingui per missió la de tutelar els 
drets dels ciutadans i ciutadanes en relació amb l’actuació de l’administració 
i dels organismes que en depenen.  
 
Per tant, donar les gràcies a totes aquelles persones que s’han ofert per 
exercir aquest càrrec, per la voluntat de servei al ciutadà. I animar a la 
persona que exercirà a partir d’ara de síndic del ciutadà a que ho faci amb 
la màxima independència i objectivitat, pel bé de la ciutadania, que és per 
la que haurà de mediar en possibles conflictes amb l’administració. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que explicarà els antecedents del 
punt que avui es presenta a aprovació. 
 
El Sr. Orobitg va proposar, tal i com tenia en el seu programa, que s’hauria 
de nomenar un Síndic del Ciutadà. Ja en el primer moment es va parlar que 
la persona adequada podria ser el Sr. Garcia, que havia plegat recentment 
del seu càrrec de regidor d’aquest ajuntament. Ells varen estar encantats, 
varen coincidir amb ell i li varen donar el seu recolzament. 
 
Posteriorment, ha hagut altres persones que s’han mostrat interessades per 
accedir a aquest càrrec. Però ells varen mantenir el seu recolzament al Sr. 
Garcia perquè així ho havien fet al principi, i creien que –fins i tot- el grup 
municipal de CIU també ho havia fet. 
 
Les circumstàncies després han anat d’una altra manera i a la Junta de 
Portaveus la proposta que va sorgir és la del Sr. Teixidor. Estan segurs que 
el Sr. Teixidor posarà tot el seu empeny i voluntat per portar a terme bé 
aquesta feina, però ells, per coherència amb el que han explicat, 
s’abstindran. 
 
No tenen cap dubte que el Sr. Teixidor ho farà molt bé i des d’ara es posen 
a la seva disposició. 
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Volen fer-li una petita petició, i és que deixi a banda temps anteriors en el 
que va ser company d’alguns dels actuals regidors que estan a l’equip de 
govern, està convençut que així ho farà. I que defensi amb fermesa, 
coherència i legalitat a tots els ciutadans de Lloret davant aquesta 
administració. 
 
Finalitza felicitant el Sr. Teixidor. 
 
Intervé la Sra. Olivé dient que avui el que es fa és únicament elegir la 
persona, no l’espai on es fixarà el despatx. De totes maneres, recull la 
petició del Sr. Enric Martínez i malgrat la dificultat de trobar llocs lliures, 
intentaran buscar el lloc més apropiat. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, agraint a les 3 persones que s’han 
presentat la seva implicació, i dient que està segur que el Sr. Teixidor farà 
molt bé la seva feina. Porta molts anys com a regidor i coneix la casa i el 
seu funcionament. 
 
Això no vol dir que desmereixi a ningú de les altres dues persones que 
s’han presentat. També ha de dir que va haver altres 3 persones que es 
varen dirigir a ell mostrant interès pel càrrec, si bé després no varen 
materialitzar formalment aquest interès. 
 
No li queda més a dir que desitjar molts èxits al Sr. Teixidor i dir-li que com 
Alcalde li ajudarà en tot el que sigui necessari i pugui. 
 
Seguidament, pel Sr. Secretari General, es fa una explicació en el sentit que 
s’haurà de fer una votació, que en primera volta exigeix un quòrum de 13 
vots favorables (les 3/5 parts de la Corporació), i en cas de no assolir-se es 
necessitaria una segona votació en la que seria suficient majoria absoluta 
(11 vots favorables). 
 
Sense més deliberació, es posa a votació, essent aprovada la proposta amb  
13 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM, PPC i NO ADSCRIT, 7 
abstencions dels regidors del MILLOR i ERC, i 1 vot en contra del regidor 
d’ICV-EUIA.  
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, amb el quòrum exigir en primera votació,  
adopta el següent acord: 

 
Vist que està en vigor el REGLAMENT DEL SÍNDIC DEL CIUTADÀ DE 
LLORET DE MAR. 
 
Vist, que pels Srs. JAUME GIMENEZ FERRER, ANTONI GARCIA 
GARCIA i JOAQUIM TEIXIDOR PLANELLS, s’han presentat instàncies 
postulant-se per ser nomenats per a l’esmentat càrrec. 
 
Atès, el que determinen els articles 4 i 7 del citat Reglament. 
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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.- Que per part de l’Alcaldia, una vegada escoltada la Junta de 
Portaveus, es proposa al Sr. JOAQUIM TEIXIDOR i PLANELLS com a 
Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Que en cas que el candidat assoleixi els quòrums fixats a 
l’art. 4.1.2, es procedeixi al seu nomenament pel Sr. Alcalde-
President. 
 
TERCER.- El nivell de dedicació serà de 10 hores setmanals d’atenció 
personal al públic (atenció personalitzada als ciutadans per part del 
Síndic), rebent una indemnització equivalent a la d’un regidor sense 
dedicació exclusiva o parcial, no portaveu. Així mateix, comptarà amb 
un despatx, amb els mitjans tècnics i humans necessaris per a 
l’exercici del càrrec. 
 
QUART.- Notificar aquest acord, en cas que es doni compliment a les 
previsions del punt SEGON, als interessats, a la Intervenció 
Municipals, als Serveis Jurídics, i a Participació Ciutadana. 

 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PER TAL DE RENUNCIAR A 
LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DELS CÀRRECS ELECTES AMB 
DEDICACIÓ A TEMPS COMPLET O PARCIAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, 
donant lectura íntegra a la moció, que és del tenor següent: 

 
El grup municipal d’ICV-EUiA, en relació al contingut del Reial Decret 
Llei 20/2012, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i 
competitivitat, de 13 de juliol (publicat en el B.O.E del 14/juliol/ 
2012) ens hem manifestat reiterada i clarament en contra, ja que 
aquesta mesura  perjudica seriosament el poder adquisitiu i els drets 
salarials dels treballadors i treballadores públics, a més d’un nou atac 
contra la funció pública. 
 
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
estableix al seu article 2, que el personal del sector públic veurà 
reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui 
percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió de 
la paga extraordinària, incloent-hi tots els conceptes retributius 
 
Aquesta normativa té caràcter bàsic i modifica l’Estatut dels 
treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
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Atès que el destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la 
paga extra de desembre serà, segons el propi Decret, les aportacions 
a plans de pensions o contractes d’assegurança col�lectius que 
incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement 
contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de 
pensions prevista a la Llei de Pressupostos del 2012 i que comporta 
un salari diferit fins al seu desenvolupament reglamentari, provocant 
un augment de liquiditat i del volum de negoci bancari i un 
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables 
polítics del Govern Central per fer front a les pensions de jubilació 
futures mitjançant les cotitzacions de la Seguretat Social. 
 
Atès que d’altres administracions han aconseguit minimitzar l’impacte 
de la supressió de la paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva 
dels treballadors del Sector Públic i sobre la disminució del consum 
que provocarà, avançant la extra del mes de juny del 2013 al gener i 
la prevista pel desembre al juny. 
 
Atès que reiterem i manifestem també el nostre total desacord amb 
la resta de les mesures laborals que han tingut cabuda al RD 20/2012 
i que ens obliguen a suspendre i modificar l’aplicació de gran part 
dels convenis i acords que s’ha assolit amb els representants dels 
treballadors i treballadores. 
 
La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció de dies 
d’assumptes propis i dels dies de vacances o la limitació en la 
capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en el cas 
de les incapacitats temporals per  contingències comuns entre 
d’altres, són mesures que limiten enormement la capacitat de 
negociació sobre les condicions de treball i suposen un 
desballestament d’un model de relacions laborals basat en el respecte 
omnímode per l’eficiència en la prestació dels serveis públic 
municipals. 
 
Atès que no podem acceptar que els càrrecs electes puguin 
considerar-se aliens a aquestes afectacions alhora que han de ser 
solidaris amb el conjunt de treballadors i treballadores d’aquest 
Ajuntament. 
 
Per aquestes raons: 
 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels 
següents acords: 
 

1. Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a 
la Regidoria de Organització Administrativa i Recursos Humans 
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i als serveis tècnics d’aquest Ajuntament que,  dins de l’actual 
marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat vigent 
busquin les fórmules, arribant als pactes necessaris, amb els 
representants dels treballadors i les treballadores, per 
minimitzar l’impacte sobre la capacitat adquisitiva dels 
treballadors i treballadores de les mesures dictades pel govern 
central abans referides. 

 
2. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i 

treballadores de l’ajuntament, demanar que renunciïn els 
regidors i regidores de l’Ajuntament de Lloret de Mar a la paga 
extra de desembre.   

 
3. Proposem que, mitjançant la modificació pressupostària 

corresponent, els romanents que aquesta mesura de renúncia 
a la paga extra comporta, es destinin al departament de 
benestar social o a cobrir les necessitats dels serveis que han 
vist retallades les seves aportacions per part de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
4.  Traslladar aquests acords als treballadors i treballadores 

d’aquest Ajuntament. 
 
Continua dient que aquesta moció és perquè hi ha una part dels regidors de 
l’equip de govern, excepte dos, que es dediquen a treballar per 
l’Ajuntament en una part del seu temps. La resta de regidors reben una 
aportació que és per suplir el temps que dediquen a l’Ajuntament, en 
detriment dels llocs de treball. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que ell està d’acord quant al punt segon de la 
moció, per mostrar la solidaritat amb els treballadors de la casa. 
 
No està d’acord amb el punt primer, per tractar-se d’un tema 
supramunicipal. Com a iniciativa personal, entén que els regidors de 
l’oposició, de forma solidària, també haurien de renunciar al 7’14% dels 
seus ingressos. Pel que fa al punt tercer, ell demana que aquests diners 
vagin com a donatiu al Banc d’Aliments. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que aquesta moció té dos components, 
un de supramunicipal i un de municipal. Amb el primer estem d’acord, 
perquè no recolzem les retallades del govern central. 
 
Però no entén la moció, perquè sembla que el que no és bo pels funcionaris, 
sí que es bo per als polítics, quan normalment els funcionaris cobren més 
que els polítics, cosa que també passa aquí, fins i tot amb el Sr. Alcalde. 
 
Entén que entrem en el reduccionisme, i que parlem de persones i 
circumstàncies en un temps determinat. Els polítics normalment treballem 
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per al bé comú i no per fer-nos rics. Segur que molts de nosaltres guanyem 
més diners en la nostra vessant professional privada. 
 
Tampoc entén que es demani a la resta que renunciï. Jo puc decidir ser 
solidari, però no puc decidir pels altres. Aquesta mesura sols afectaria 
l’equip de govern i, per tant, serien ells els únics que podrien dir-ho. Jo no 
em veig en cor de demanar-li a ningú que ha de fer amb els seus diners i, 
per tant, s’abstindrà. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que ja veu que en 
aquest tema s’haurà de flagel�lar perquè la culpa de tot la té el PP. Ja 
accepto aquest rol. 
 
Continua dient que en aquesta moció estaríem completament a favor de la 
renuncia dels regidors de l'equip de govern a la seva paga extra de Nadal, 
en solidaritat amb la resta de funcionaris i laborals.  
 
Es més, estarien  disposats a què els regidors que estem a l’oposició se'ns 
descompti el 7'14%, que és la part equitativament proporcional al sou que 
pertoca, donat que els regidors a l’oposició no tenim aquests benefici; però 
en solidaritat amb la resta de treballadors públics, optarien per aquesta 
reducció. 
 
No recolzem així les desqualificacions partidistes que fa el regidor d'ICV-
EUiA, ponent d'aquesta moció, envers al nostre partit. Per tant, si retira de 
la part expositiva les crítiques directes a les mesures preses pel nostre 
partit, i retira el punt primer dels acords a adoptar en que fa menció i critica 
directa al Partit Popular, el nostre grup votaria a favor de la present moció. 
 
De tota manera, dir que encara que aquesta moció no prosperi estem 
completament d'acord en que es renunciï per part dels regidors del govern a 
la paga extra de Nadal així com els regidors que estem en l’oposició a la 
reducció del 7'14% del sou,  que es la part proporcional de la paga extra de 
Nadal en solidaritat amb tots els treballadors públics.  
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient que ells entenen que aquesta és una 
decisió que ha de prendre l’equip de govern, que és qui percep els sous i 
per tant les pagues extres. 
 
El que podem dir és que si nosaltres estiguéssim governant, i la llei ens 
obligués a treure la paga extra de Nadal a tots els treballadors de la casa, 
nosaltres per solidaritat ja ens l’haguéssim tret i no hagués fet falta que 
ICV-EUiA presentes aquesta moció. 
 
Per exemple, Vidreres, Castellar del Vallès, Mataró o Arenys de Mar ja ho 
han fet. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que ells també creuen 
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que aquesta decisió correspon prendre-la a l’equip de govern de forma 
voluntària. 
 
Entén que segurament hauria d’haver sortit ja d’ells i avui, Sr. Orobitg, 
parlem dels sous que afecten als polítics, però dels mega-sous dels 
funcionari ja parlarem en els nostres mitjans de comunicació. 
 
Quant al destí dels diners, en cas que n’hi hagi, es pot parlar de quin podria 
ser. 
 
Intervé el Sr. Valls dient que el 7% del que han parlat alguns grups no és 
de la indemnització de desembre, sinó de la suma de les 12 pagues (per ser 
proporcional). 
 
Pensaven que es presentaria una esmena aquest matí i l’anaven a recolzar, 
però com no s’ha fet, en presenten ara una en la que modifiquen el redactat 
dels punts SEGON i TERCER, en el sentit que la resta de regidors que no 
tenen dedicació exclusiva també renunciïn al 7’14% del total de les seves 
12 pagues. 
 
Seguidament, dóna lectura a l’esmena, que consisteix en el següent nou 
redactat dels punts segon i tercer: 
 

“2. Com a mesura de solidaritat amb els treballadors i treballadores 
de l’ajuntament, demanem als regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Lloret que renunciïn a la paga de desembre o a les indemnitzacions 
del mes de desembre segons correspongui. 
3. Afegir: “...mesura de renuncia a la paga extra o indemnitzacions 
comporta...” 

 
Per la Secretaria General, a petició del Sr. Valls, es dóna copia de 
l’esmentada esmena als diferents grups municipals. 
 
Amb això, l’esforç seria proporcional per a tots, ja que afectaria als sous i a 
les indemnitzacions. Si bé tots sabem que la decisió és personal i el que es 
demana a la moció i nosaltres ho fem a l’esmena, és que cadascú faci el que 
cregui oportú. 
 
Entenen que l’esmena és totalment assumible per la resta dels grups. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez que no pot retirar de la moció les al.lusions al PP, 
perquè no pot estar d’acord en què s’estalviï a base de retallades. 
 
Pel que fa als diners, ells diuen a la moció que el Departament de Benestar 
Social els dediquin al que creguin convenient. Per tant, seria una decisió 
d’ells i no té rés en contra que pogués ser el Banc d’Aliments. 
 
Pel que fa a l’esmena que ha presentat CIU, ell vol donar una volta més. Per 
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tant, proposa com esmena que es renunciï a totes les percepcions dels 
regidors del mes de desembre. Per tant, la seva esmena és que es renunciï 
a la paga extra, a les indemnitzacions i al sou per part de tots els regidors, 
del mes de desembre. 
 
Intervé de nou el Sr. Cortés, dient que ell creu que el destí d’aquests diners 
hauria de ser de forma directa al Banc d’Aliments perquè aquest els 
distribueix de forma directa i personal a les persones que ho necessiten. Ja 
són uns quants socis d’aquest Banc. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que no presentin més 
esmenes, doncs sinó acabarem posant diners. 
 
Tot seguit, de nou intervé el Sr. Enric Martínez, dient que no estan d’acord 
amb l’esmena i que sí que estarien d’acord en què els diners anessin al 
Banc d’Aliments. 
 
Hem de ser seriosos, hi ha persones aquí assegudes que estan en 
excedència de la seva feina, i que es dediquen professionalment a 
l’Ajuntament. No es pot demanar que no cobrin, ni en un lloc ni en un altre. 
 
Pren la paraula, novament, el Sr. Bernat repetint que, com ja ha dit, 
renunciar és un tema personal de cadascú, i la moció en aquest sentit no 
pot imposar-ho. És un tema de l’equip de govern que hauria de mostrar la 
seva solidaritat.  
 
Si parlem de renunciar a diners, creu que seria més lògic –com ja ha dit en 
alguna altra ocasió- de renunciar a l’aportació que rep el grup polític com a 
tal. 
 
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient que ell també presenta una esmena, 
que entrega al Secretari, i que és del tenor següent: 
 

“Solicitem afegir un nou punt: 
4. que el Sr. Valls deixi, a més d’utilitzar els diners de tots els 
lloretencs, de fer servir el telèfon mòbil pagat per tots els ciutadans, 
per les seves trucades personals, i no com a solidaritat, sinó com a 
respecte als ciutadans de Lloret i a l’esforç de tots els seus impostos.” 

 
Continua dient que a esmenes absurdes, respostes absurdes. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Valls dient al Sr. Fuertes que el seu 
posicionament vital ja és absurd per sí. 
 
No enganyem a ningú, a la moció i a l’esmena es diu què es demana fer. 
Tots sabem el que hem de fer o no. 
 
Repeteix que els que tenen dedicació exclusiva treballant el 100% o més, 
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reben, per imposició de l’oposició, el 80% del sou. Això ja significa que no 
cobren més de dues pagues. Malgrat això, se’ns demana que no en cobrem 
un altre, per això nosaltres també ho demanem a la resta. 
 
Contesta de nou el Sr. Rodríguez dient que a la política hi ha senyors i 
altres que no ho són. 
 
L’Alcalde de Vidreres ha renunciat a la paga extra, i el Regidor d’ERC de la 
mateixa població també ho ha fet. Companys seus d’ICV-EUIA d’altres 
ajuntaments han fet el mateix. 
 
CIU ha parlat d’esforç proporcional, ell parla d’esforç total. 
 
S’ha parlat dels sous dels polítics i si són o no són alts, però alguns 
treballadors no guanyen això. 
 
Però realment l’esmena del Sr. Fuertes sobre el telèfon és una sortida de to. 
 
A la seva moció es demana renunciar, perquè no es pot imposar, ja que així 
ho determina la llei. Ells voldrien que l’equip de govern fes el que ha fet 
l’Alcalde de Vidreres i altres, que això seria el correcte. Com ja ha dit, si 
volen ell està disposat a renunciar a tot. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que tots avui demanen, però 
quan es va aprovar el cartipàs ja es va rebaixar per part de l’oposició, el sou 
de la dedicació a un 80%, quan aquesta és del 100%, és a dir, es va treure 
ja 2’5 pagues. Per tant, no creu que ara es pugui demanar més esforç. 
 
Per la seva part, ha de dir que ell fa dos mesos que ha pres la decisió, i així 
ho ha comunicat, que ell renuncia a la paga extra, però ho ha fet a títol 
individual i no ho ha dit a ningú ni ho ha fet públic. 
 
Ha fet el que creia que havia de fer i respecte l’actitud d’altres, però creu 
que són coses que no s’han de fer públiques. 
 
Seguidament, es posa a votació l’esmena de CIU, la qual és aprovada amb 
8 vots favorables dels regidors de CIU i ERC, 10 abstencions dels regidors 
de MILLOR, PSC-PM i ICV-EUIA, i 3 en contra dels regidors de PPC i NO 
ADSCRIT. 
 
A continuació, es posa a votació l’esmena de ICV-EUIA, la qual és rebutjada  
amb 11 vots en contra dels regidors de CIU, PPC, ERC i NO ADSCRIT, 9  
abstencions dels regidors de MILLOR i PSC-PM, i 1 a favor del regidor d’ICV-
EUIA. 
 
Tot seguit, es posa a votació l’esmena de MILLOR, la qual és rebutjada per 
unanimitat. 
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Finalment, es posa a votació la moció, incorporant l’esmena de CIU que ha 
estat aprovada amb anterioritat, essent rebutjada amb 3 vots en contra 
dels regidors de PPC i NO ADSCRIT, i 18 abstencions dels regidors de CIU, 
MILLOR, PSC-PM, ERC i ICV-EUIA. 
 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de 
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes de setembre: núm. 1565 de data 03/09/12 fins al núm. 1765 
de data 28/09/12. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de setembre: núm. 696 de data 03/09/12 fins al núm. 769 de 
data 28/09/12. 

 
• 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.  
 


