ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 08/14
Dia: 27 d’octubre de 2014
Sessió: extraordinària
Horari: de 18:00 a 19:25 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
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que després d’haver consultat als grups
municipals, el temps de les intervencions serà de 10 minuts la primera, i 5
la segona.
Donat que s’ha ampliat el temps, serà estricte en el seu compliment. També
diu que, evidentment, el més important és fer aquest plenari, però després
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arriba la torxa dels Jocs Specials Olímpics i, si és possible per horari, estaran
presents.
1.- PROPOSTA D’ACORD D’IMPOSICIÓ I MODIFICACIÓ
DETERMINADES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2015.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, dient que
es tracte de debatre i, en el seu cas, aprovar la proposta de modificació de
determinades ordenances fiscals per l’any 2015.
Es proposa la imposició de la taxa per l’estacionament de vehicles,
proposant la corresponent ordenança fiscal amb la redacció que figura a
l’Annex I com Ordenança Fiscal núm. 24, a la que mi referiré al final de
l’exposició.
Quant als impostos d’àmbit municipal, no es proposa la modificació de l’IBI,
de l’IAE, de l’impost sobre construccions, d’instal·lacions i obres i de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica. Sí que es modifica per tal d’adaptar-se a
la llei 18/2014, de 15 d’octubre, per tal de deixar exemptes de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua)
les dacions en pagament i els seus anàlegs.
Pel que fa a les taxes, hi ha una sèrie de modificacions de l’Ordenança Fiscal
n. 8, que és la que fa referència a la realització de serveis administratius de
competència local. Són adequacions a la realitat de diferents apartats de
l’Ordenança, que els diferents departaments han fet arribar, per tal
d’actualitzar diversos articles a la realitat del dia a dia, i es tracta
bàsicament de modificacions de petita quantia. La modificació més
important és la que fa referència a les inspeccions, que degut a una
actualització dels costos passa en el seu apartat a) de 50 a 100 euros, en el
seu apartat b) de 83 a 150 euros, i desapareix l’apartat c).
Per el que fa a la Ordenança Fiscal n. 9, taxa per servei de recollida,
transport i tractament d’escombraries a particulars i establiments, es
proposa un nou epígraf que fa referència als habitatges d’us turístic, amb un
import de 102 euros per recollida i transport, 30,30 euros per reciclatge i de
50,10 per tractament, és a dir, un total de 182,4 euros per habitatge d’us
turístic i any.
En aquesta mateixa ordenança es proposa una tarifa de 64,35 euros/tona
per al servei del Centre de tractament de residus, que inclou el cànon de
l’Agencia de Residus de Catalunya, qualsevol canvi en el cànon serà
repercutit a la tarifa. Així mateix, es fixa una tarifa de 51,4 euros tona a la
que se li ha que sumar el cànon de l’ARC, pel tractament de residus abocats
en el dipòsit controlat.
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Pel que fa a l’Ordenança fiscal n. 13 relativa al subministrament d’aigua,
s’incrementen els excessos sobre els mínims en baixa de cada bloc, en el
primer 6 cèntims/m3, en el segon 8 cèntims/m3, en el tercer 8 cèntims/m3
i en el quart 11 cèntims/m3. I es crea la tarifa en alta en el quart bloc de
fins el mínim 0,70 euros/m3 i per l’excés de 2,08 euros/m3. Els drets de
connexió s’incrementen al voltant de 1,5%.
L’ordenança fiscal n. 18 que regula les taxes per visites a museus,
exposicions, parcs i jardins, monuments històrics o artístics o altres centres
anàlegs, es modifica mínimament per tal d’adaptar-la a la realitat actual.
L’ordenança fiscal n. 23 per a la utilització o l’aprofitament especial del
domini públic local, es modifiquen determinats coeficients correctors per tal
d’adaptar la realitat comercial a l’ordenança, així la categoria platja passa de
un coeficient de 2 a 2,1 i el de categoria 1ª de 1,4 passa a 1,3.
A l’apartat d’ocupació de la via publica amb aparells de venda automàtica i,
en general, de qualsevol article o mercaderia es doblen els coeficients.
Per el que fa a l’ordenança n. 25 que regula els preus públics municipals,
s’amplien les activitats en que els imports de les mateixes es delegen a la
Junta de Govern Local.
Finalment, com he dit al començament de l’exposició, es crea una nova
ordenança que regula la taxa per l’estacionament de vehicles. És una
ordenança avalada per un minuciós estudi dels tècnics de mobilitat, que
busca incentivar l’ús dels aparcaments. En aquest sentit, en cap cas
s’apugen les tarifes, fins i tot en algun cas resulten més econòmiques, i es
creen tot una sèrie d’abonaments de diferent durada temporal i específics
per cada tipologia d’aparcament. M’estalviaré de fer-ne lectura degut ha la
seva complexitat. Tots els grups municipals en són coneixedors.
I ja per acabar, dir que les modificacions que es proposen signifiquen -en
base als padrons corresponents del 2014- un increment dels ingressos pel
que fa referència a escombraries, tractament i reciclatge, d’un 2,28 %; i
d’un 3,06 % per el que fa referència al consum d’aigua. Respecte al
pressupost corrent del 2014 representa un increment d’ingressos del 0,3 %.
Aquest és un resum del més important de la proposta que es porta a
aprovació i per la que demano el vostre vot afirmatiu.
Intervé el Sr. Cortés, dient que novament s’ha perdut una oportunitat per
fer una bona tarificació social. No s’utilitzen criteris congruents i, per tant,
no es bonifica adequadament a pensionistes, famílies nombroses, o vilatans
en atur.
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L’aigua s’incrementa un 5% en l’excés dels mínims, i també s’incrementen
la connexió de comptadors. No es fomenta l’estalvi de l’aigua, com si es
faria si s’abaixés el mínim.
Pel que fa a les escombraries, entén que hi ha un seguit de despropòsits. Hi
ha un nou subjecte, els habitatges d’ús turístic (hut), que s’equipara a una
activitat econòmica, en aquest cas, a un hotel que tingués 8 habitacions.
Però entén que hauria de ser superior, perquè als huts segurament hi haurà
més persones de les permeses, i també produiran més escombraries, ja que
a l’hotel reciclaran les sobres del menjar. Els que lloguen els huts, no estan
arrelats al poble i no tenen actituds cíviques i de reciclatge.
Se’ls fa pagar 18’8 € menys del que paga un comerç de 50 m2.
Entén que és massa barato i que els surt molt bé el negoci, llogant
l’habitatge només a l’estiu, i amb això l’Ajuntament no fomenta el lloguer a
famílies tot l’any, que és el que realment interessa per a tothom.
Pel que fa a l’estructura de la bonificació, com ja ha dit, hi ha moltes
contradiccions, doncs no fomenta el lloguer assequible i permanent a
famílies, i no recull la sensibilitat social que requereix el moment actual amb
la greu situació econòmica de moltes famílies.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que en les ordenances el que es pretén
és repartir els costos dels serveis entre els subjectes passius. I això es fa en
base als informes dels serveis d’intervenció.
En cap cas, els ingressos donen cobertura al 100% dels costos dels serveis
i, per tant, la diferència s’ha de cobrir amb altres ingressos (impostos).
Pel que fa a les escombraries, l’increment nostre és minse, tenint en compte
que el que es fa és absorbir el cànon de l’Agència Catalana de Residus, que
ha pujat un 28%.
El que puja un 3% és la tarifa que s’aplica a les tones que venen fora de
Lloret, és a dir, als ajuntaments i consells comarcals que van al CTR o a
l’abocador, i que te la lògica de compensar els nostres costos ambientals.
Pel que fa a aquesta ordenança, s’inclou de forma diferenciada els huts, i
prové com a conseqüència de la modificació, en el seu dia, de la llei de
turisme. Tenen un tractament fiscal diferent, i no és el mateix que estiguin
tots aquests habitatges junts en un edifici, que dispersos. De totes
maneres, l’augment significa 60 €/any, és a dir, 5 € al mes, i hem de
recordar que es tracta d’una activitat econòmica.
Pel que fa a l’aigua, aquesta puja un 5’11% de mitjana, però en l’escreix. El
mínim no es toca. S’ha creat una nova tarifa per a l’aigua en alta, i això ve
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determinat perquè aquest any hem hagut de subministrar aigua a
l’Ajuntament de Vidreres per la seva manca de previsió.
Respecte a l’ordenança 23, s’ha fet unes correccions en els coeficients
d’alguns carrers, tenint en compte la seva importància turística. En realitat
és un tema de solidaritat, i així les més afavorides passen d’un 2 a un 2’1%
i, en canvi, les menys afavorides, passen de 1’4 a 1’3%.
Hi ha un increment del 100% quant a la utilització de la via pública respecte
a les màquines de vènding i als caixers automàtics dels bancs. Hem de tenir
en compte que alguns d’aquests creen problemes, sobretot de brutícia en la
via pública, i que també treuen llocs de treball.
És molt important avui la nova ordenança 24 sobre aparcaments, i ha de
felicitar tant a l’àrea com al tècnic. Hem de tenir en compte que es tracta
d’un servei deficitari, en el que es cobreix solament el 42% de la despesa.
Entén que el que avui es porta a aprovació és una forma intel.ligent de
fomentar l’ocupació dels aparcaments, i això es fa sense incrementar els
preus. No solament això, sinó que en molts casos s’abaixa (seguidament
cita preus de diferents aparcaments i de diferents modalitats d’abonament).
L’objectiu d’aquesta nova ordenança és la dinamització en la utilització dels
diferents pàrquings, sobretot aquells que són menys utilitzats.
Pel que fa a les zones blaves, es manté el preu en la major part d’elles, de
0’032 i en el cas de la zona del c/ Mestres i Can Saragossa, s’abaixa a 0’017
amb un màxim de 10 €/dia. També es redueix el preu d’un dia en el període
d’estiu, de 26 a 20 €, en els pàrquings en general.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que no pugen ni les taxes, ni
els impostos per al comú dels mortals.
No puja l'aigua en el mínim de subsistència, 10 m3 per rebut, no puja la
taxa de recollida, tractament i reciclatge d'escombraries, no puja la taxa del
casal d'estiu ni la guarderia, no puja l'IBI, no puja l'impost de circulació, no
puja l'impost de construcció i obres, no puja la taxa de clavegueram.
Què puja?. Les inspeccions a habitatges, solars i altres elements
constructius, en el marc de l'aplicació de la llei del dret a l'habitatge de
2007, es dobla aquesta taxa, que és un desenvolupament de la moció
aprovada per unanimitat en aquest ajuntament al principi d'any, amb
l'objectiu que els especuladors amb l'habitatge les lloguessin o les posessin
a disposició de l'ajuntament per realitzar el lloguer social.
Puja el rebut de l'aigua en l'excés del mínim vital.
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Es crea una figura nova, dins de la taxa de recollida, transport i reciclatge
d'escombraries, que és la figura dels huts, que fins ara paguen com un
habitatge normal, i a partir de l'any que ve se li incrementa, un 50%
aquesta taxa. Això és raonable perquè es grava qui genera més residus.
Es duplica la taxa per a la utilització privativa del domini públic. A partir del
proper any, els caixers automàtics pagaran el doble, així com les màquines
de vending.
També es realitza una redistribució del coeficient corrector per a la taxa de
terrasses, la majoria, les de categoria 1, se'ls baixa un 8%, que són les
situades, majoritàriament als barris de Lloret, i les que ocupen el front
marítim se'ls puja un 5%.
Menció especial mereixen els abonaments dels aparcaments. No es pugen
les tarifes, però es creen abonaments setmanals, quinzenals, mensuals i
anuals, diferenciant els aparcaments en zona turística i els dels barris, sent
aquests més econòmics, com per exemple l'aparcament de la Plaça dels
Drets Humans del barri del Molí que es podrà llogar una plaça per 45 euros
al mes. Només espero que des de l'equip de govern es faci una bona
campanya informativa entre la població de Lloret perquè s'acullin a aquestes
modalitats.
També es baixa el preu de la zona blava en la zona del c/ Mestres i Can
Saragossa, i es manté en la resta.
Resumint, les taxes i impostos municipals no pugen, per al comú dels
mortals.
A continuació, intervé el Sr. Enric Martínez, tot dient que la seva intenció
era la de col·laborar una vegada més en la redacció de les ordenances
fiscals per a aquest proper exercici, però una vegada més aquest equip de
govern i el seu regidor responsable els ha obviat.
Com sempre, el seu grup municipal s'ha quedat amb les portes obertes per
negociar i treballar. Segurament dirà el Sr. Frigola que no hem fet cap
intenció de posar-nos en contacte amb ell. Però, senyors meus, al nostre
modest entendre, és l'equip de govern el que ha de buscar el consens i
oferir la seva predisposició a negociar.
Però segurament han trobat més fàcil i menys costós el suport d’altres
forces polítiques, com així ho ha manifestat aquest matí a Nova Radio
Lloret, i com ens tenen acostumats durant tota la legislatura, cosa que deixa
en evidencia l’actual multipartit. La primera notícia que tenim al respecte, és
el correu electrònic que rebem per part dels serveis jurídics en els quals
se'ns convoca a la Comissió Informativa per al present Ple.
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A tall d'exemple, dir que algunes de les nostres propostes són la bonificació
de l'IBI en un 10% a les famílies nombroses, la rebaixa d'un 10% de la taxa
d’ocupació de la via publica per a les terrasses, la bonificació en la taxa de
escombraries i de la taxa d'activitats per als locals de nova creació, durant
un període de dos anys, d’aquells nous propietaris que no tenien feina i
provinguin d'una situació d'atur, per així fomentar l’ocupació.
La diferenciació claríssima del preu d’estacionament als pàrkings municipals
de la perifèria, entenem que no és el mateix aparcar al pàrking de Sa
Caleta, que al pàrking Eugènia o al pàrking de la Plaça Pere Torrent, que al
pàrking del Moli o Costa Carbonell. Celebrem que hagin tingut aquesta
previsió en els abonaments, però entenem que és mes necessari fer-ho en
la tarifa ordinària per hores.
Parlant d’hores, també proposàvem que a tots els veïns del municipi que
hagin abonat l’Impost Municipal de Vehicles a Lloret, la primera hora sigui
gratuïta durant tot l’any, a més d’una bonificació del 50% en les hores
consecutives, ja paguem prou i no en rebem cap compensació a canvi.
En matèria de la taxa de inspeccions, l’increment és del 100 %, justificat en
que és el pagament dels honoraris dels tècnics. Nosaltres entenem que els
tècnics municipals ja estan sobradament qualificats i pagats per realitzar
aquestes inspeccions, que no és més que la feina que tenen assignada
sense cap necessitat de contractar serveis externs.
Podríem estar -i de fet estem- d'acord en la congelació dels impostos, però
nosaltres i aniríem més enllà i proposem una rebaixa general del 8% en una
taxa universal, com és la d’escombraries i estudiar la manera d’aplicar el
3% de rebaixa en l'IBI.
L'increment que ens proposen en matèria d'un servei fonamental com és
l'aigua, tot i ser en el tram d'excessos, creiem que el que fa és confirmar
que des de l'ajuntament tenim la obligació de garantir el benefici de
l'empresa concessionària, és per aquest motiu, “no els hi surten els
números”, pel qual l'empresa a dia d'avui té dos contenciosos contra
l'ajuntament: un d'ells l'ha guanyat de moment el consistori, amb subjecció
a una més que provable apel·lació, i l'altre actualment en fase d'instrucció.
Els contenciosos han estat interposats sens dubte per una més que dubtosa
gestió del servei contractat, que de ben segur ens il·lustraran, com han fet
en infinitat d'ocasions, amb un ball de números amb el que es pot perdre
qualsevol. O també en l'increment del cànon per a la instal·lació de nous
comptadors, que en l’anterior legislatura la concessionària cobrava 200
euros sense IVA, i en decurs d’aquesta legislatura s’ha incrementat fins a
68€, que es el 34%.
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El grup de PPC en diverses ocasions ha denunciat en aquest plenari el més
que flagrant frau que alguns fan, de l'ús dels hidrants contra incendis
ubicats a les seves instal·lacions privades. Es va obtenir el compromís
d'aquest equip de govern de potenciar la instal·lació de comptadors a
aquests locals, i voldrien saber quants s'han instal·lat.
D'altra banda, dir que per a nosaltres és del tot injust que es cobri a una
botiga per als seus residus, en el seu tram mes baix, la ingent quantitat de
937.00 € i, en canvi, a un Habitatge d’Us Turístic, se li cobrin -després de la
seva creació en aquesta proposta de OOFF- 182.40 € per Habitatge.
Entenem que aquesta taxa hauria d'anar estretament lligada a la cèdula
d’habitabilitat de l'immoble, i com es fa en els establiments hotelers i
càmpings, posar un cànon per plaça.
El possible increment en la taxa per la recollida i tractament dels residus a
què és deguda, poden vostès justificar que els ha motivat?.
D'altra banda, ens preocupa seriosament la repercussió que pot tenir en el
futur del nostre servei de recollida i tractament de residus, la posada en
funcionament en breu a la zona nord de la província, d'una altra planta de
tractament.
Ja sabem que ens diran que es tracta de dues adjudicacions diferents, però
la concessionària és la mateixa empresa, i ja saben vostès allò de "tanto
monta, monta tanto". Entenent que la nostra planta necessita una ingent
quantitat de tones de residus perquè sigui viable la seva utilització, i no
creiem que únicament amb els municipis de La Selva i del l'Alt Maresme
tinguem la òptima quantitat de residus necessaris per fer la planta de Lloret
viable econòmicament.
Entenem i ens preocupa seriosament la viabilitat econòmica d'aquesta
planta, què succeirà i en qui repercutirà el manteniment de la viabilitat
econòmica de la mateixa. I què passarà amb l'equilibri econòmic financer de
l'empresa.
També ens preocupa seriosament, i després de tenir coneixement pels
mitjans de comunicació, de l'actual situació del propietari de l'empresa
concessionària. Han pres vostès mesures cautelars?. Tenen vostès
coneixement en què pot repercutir?. Potser en la concessió de Lloret i la
repercussió que això pot representar en els treballadors de la empresa
concessionària i del servei contractat pel consistori?.
En definitiva ens presenten un projecte d'ordenances fiscals continuistes
pensant en les empreses concessionàries i no en la bonificació a la
ciutadania i al teixit empresarial, ni en facilitar el dia a dia dels ciutadans.
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El nostre posicionament en aquestes ordenances havia estat, en principi, de
l'abstenció, per facilitar la seva aprovació, però atès que no s'han dignat ni
tan sols a tenir en compte les nostres propostes ni a preguntar-nos per si
volíem participar d'elles, el nostre vot serà en contra d'aquest redactat,
perquè, com ja hem comentat anteriorment, són unes ordenances que l'únic
que fan és beneficiar a les empreses concessionàries de determinats serveis
d'aquest municipi.
D'una cosa sí que estem contents, és que gràcies a Déu són les últimes
ordenances que aquest equip de govern redactarà. Els puc assegurar que
treballarem en aquesta línia de canvi i encaridament desitjo que el proper
equip de govern entrant, després de les eleccions municipals del 2015,
tingui més en compte a la ciutadania, que és la que ens ha votat per
representar-los.
Però no les empreses concessionàries, que són les que fins i tot emparantse en la situació actual, deixen d'organitzar festivals musicals trencant,
legítimament per descomptat, un conveni amb l’Ajuntament.
Realment és increïble el que en aquest consistori està passant, espero que
la ciutadania jutgi i es pronunciï en les properes eleccions municipals, ja que
el que fins a dia d'avui hem viscut, la gestió municipal no és com segons
qualifica nostre alcalde "impressionant". Al nostre parer, la qualificació és de
"lamentable" i el resultat que es pot presentar a final de la present
legislatura és de “parada tècnica”.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que abans de tot, vol
recordar al Sr. Enric Martínez que el PPC va votar a favor de les ordenances
per al 2012, i que llavors havia més puges que les actuals.
Continua dient que el grup municipal socialista donarà suport a aquesta
proposta de modificació d’ordenances fiscals, sobretot perquè en el que
afecta a la majoria dels ciutadans de Lloret de Mar, no s’apuja res i en
alguns casos baixa.
Sobre l’ordenança fiscal numero 13, de taxa pel subministrament d’aigua, la
proposta que avui es porta a plenari només te incidència sobre l’excés del
consum d’aigua, els mínims no es toquen. Per tant, estem congelant l’aigua
en els mínims i no repercutint l’increment de l’ ACA sobre tots els ciutadans
de Lloret de Mar, sinó sobre aquells que consumeixen més, els que tenen
piscines, o estan subjectes a una activitat econòmica on el consum de
l’aigua és excessiu. Aquest manteniment dels mínims és una constant en els
tres acords de taxes que ha intervingut el PSC, en cap d’aquests s’ha apujat
els mínims i sí els excessos.
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També en l’ordenança fiscal 9, que és la d’escombraries, el canvi rau en què
per primera vegada es regula la tarifa que han de pagar per la recollida,
transport, tractament i reciclatge els huts, els habitatges d’ús turístic.
Els habitatges d’ús turístic fins ara pagaven com un habitatge normal, i
pensem que s’ha de fer una clara distinció quan hi ha una activitat
econòmica. Aquells que generen una activitat econòmica, han de pagar més
perquè en treuen un rendiment econòmic. Per això, els comerços o bars
paguen més que un habitatge. No s’entendria que un bar o discoteca
pagués el mateix que un domicili, a part que generen més brossa.
No pot ser que un domicili particular pagui el mateix que un habitatge d’ús
turístic. L’altre dia, en la informativa, els partits contraris a aquesta
diferenciació argumentaven que aquest huts no estaven oberts tot l’any, i
per tant generaven menys escombraries. No puc estar més en desacord
amb aquesta afirmació. El que no ens podem permetre és que una població
que treballa per la desestacionalització, que s’omple la boca de turisme de
tot l’any, premi o bonifiqui aquells que obren només els mesos d’estiu. No
ens serveix.
En tot cas, hauria de ser al revés, ja que nosaltres -com hem dit en
diferents ocasions- bonificaríem taxes i impostos a aquells negocis que
obren tot l’any i que no només obren dos o tres mesos. Perquè? Per que
donen llocs de treball i activitat econòmica tot l’any. Per aquesta regla de
tres, només hauríem de cobrar a les terrasses pels dies que estan obertes.
Creiem que és un camí equivocat: els habitatges d’ús turístic han de pagar
més per aquests serveis, ja que ells en treuen un profit econòmic.
Creiem que tota la taxa d’escombraries s’hauria de revisar en un futur, ja
que hi ha negocis que tenen més incidència en la neteja de la via pública,
com poden ser els fastfood, i creiem que lluny de limitar-nos com volen fer
altres partits, el que nosaltres volem és que paguin més, si és que tenen
més incidència. En la regulació actual de la taxa contempla els metres
quadrats dels locals comercials, quan el que hauria de ser fonamental és
l’activitat i la incidència que tenen els servei d’escombraries.
Dels canvis en l’ordenança fiscal numero 23, dir en els cas de les terrasses,
que la proposta diu que s’augmentarà el coeficient d’aquells carrers que
afronten amb les platges de Lloret. És a dir, pugem un 5% les terrasses que
ocupen la via pública en les zones més privilegiades de Lloret i que estan a
prop i davant del mar, i que són 23 establiments; i per contra, abaixen
aquelles terrasses que no tenen una posició tan privilegiada i que són més,
en total 52 locals. Per tant 52 locals de Lloret de Mar que tenen ocupació de
la via pública, l’any que ve pagaran menys per les seves terrasses. Aquesta
era una demanda que ens havien presentat diversos propietaris de
terrasses, que creien que era desproporcionat al que pagaven per la situació
en la que estaven.
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Nosaltres creiem que s’ha de fer un revisió de les categories del carrers i els
seus coeficients, ja que la realitat de Lloret i dels seus carres va canviant i
evolucionant, i segurament hi ha carrers que abans eren de primera
categoria i haurien de ser d’especial, o carrers que s’haurien d’igualar als de
platges
Per altra banda, es doblen els coeficients correctors sobre l’aprofitament
mitjà segons les categories de carrers, que farà que 18 caixers automàtics
de bancs i 7 màquines de vending passin de pagar una mitjana de 150
euros, a passar-ne a pagar 300. Una pujada significativa però que
segurament no està en consonància amb el que guanyen. Creiem que els
bancs paguen menys d’1 euro diari, i aquesta és la comissió que fan només
amb una operació. Per tant, està més que justificada.
Els canvis més importants es produeixen en l’ordenança 24 d’estacionament
de vehicles, és a dir pàrquings. S’aconsegueixen unes tarifes més
competitives i més favorables pels residents. I es diferencia clarament els
aparcaments que estan situats més al centre i els que són més perifèrics.
A proposta del PSC, els aparcaments situats a Costa de Carbonell, Plaça
Drets Humans i zona Esportiva, és a dir, Mercadona, no tindran diferenciació
tarifaria segons l’època de l’any. I s’aconsegueix que hi hagi, per exemple,
abonaments setmanals de 15€, quinzenals de 25€ i mensuals de 50€. Fet
que permetrà a treballadors de la vila ocupar places d’aparcament per preus
raonables durant tot l’any, i també en els mesos d’estiu.
Perquè en el que estem d’acord, és que en aquests moments són
aparcaments infrautilitzats, com és el cas del de l’antiga plaça de braus, on
hi a 300 places buides. El PSC hem denunciat en diverses ocasions els
manteniments que hem de pagar en aquests pàrquings i que creen un gran
dèficit. En el cas del pàrquing de la plaça de braus, creiem que no serà
suficient amb un canvi tarifari, sinó que també s’hauria de revisar el conveni
de manteniment de la plaça i canviar els accessos al pàrquing, que el fessin
més visible des de la carretera.
Com a resum final, dir que els regidors socialistes aquí representats, som
partidaris que si s’han de tocar impostos i taxes aquestes es repercuteixin
sobre aquells que més diners tenen, i pensem que aquestes modificacions
responen a aquesta voluntat. Segurament són insuficients. Ens hagués
agradat que aquesta modificació d’ordenances anés lligada a un possible
acord en els pressupostos ja que aquí el fonamental no és si es baixen o es
pugen impostos, sinó com es repercutiran. Si va en detriment de serveis,
segons quina baixada no la volem. i a l’inrevés també; les pujades han de
servir per alguna cosa.
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En aquest mateix sentit, ens agradaria acabar aquest primer torn
d’intervencions recordant a CIU que nosaltres venim reclamant des de fa
molt de temps que aquest govern no ha fet propostes d’estalvi, ni en
telefonia, ni telefonia mòbil, ni consums, ni alhora de planificar els grans
edificis nous.
Aquestes setmanes hem estat coneixedors que teníem la potència mal
contractada de la majoria de pòlisses que aquest ajuntament te
contractades amb l’empresa subministradora de llum, tant en edificis
municipals com a la via pública. Aquesta recontractació, segons els tècnics,
podria representar un estalvi de mes de 250.000 euros.
Nosaltres fa molt de temps que denunciàvem els grans consums de llum
que tenien al teatre o a l’edifici sociocultural, i ara descobrim que
necessitaven un quart o la meitat de la potència contractada. Creiem que en
aquest ajuntament es gasta en moltes coses innecessàries i no aprovarem
uns pressupostos que no contemplin més mesures de control de la despesa.
250.000 euros són molts diners que podríem destinar a partides que són
molt necessàries.
Intervé, seguidament, el Sr. Fuertes, tot dient que un cop més assistim a un
acte en què determinats grups polítics són partícips de submissió i
demostració d’interessos personals i no col.lectius, d’aquest govern a
l’ombra que formen CIU, ERC, ICV i PSC.
Podrien estar molestos perquè s’aprovin aquestes ordenances, però al
contrari, estan contents, perquè alguns es treuen la careta i mostra quins
són els seus interessos en cada Ple.
No entén el que ha dit el Sr. Orobitg, i quant als Srs. Rodríguez Pacios i
Bernat, com poden mentir tant, com poden dir que es congelen impostos i
taxes al menys al comú dels mortals; tot això és mentida.
Es diu que no s’apugen les escombraries a les persones normals, però es
pugen als huts. Vostès pensen –quan parlen d’huts- que es tracta
d’empresaris que tenen 25 habitatges o més i, per tant, que treuen
beneficis.
Doncs bé, si aquests treuen un benefici, aquest també ha de ser per a
nosaltres. Però el que vostès no volen veure és que hi ha moltes persones
lloguen el seu pis o casa per pagar la hipoteca, i és la forma de viure de la
família, i mentre han d’anar a viure amb la família, amics o de lloguer.
Però vostès no pensen això, vostès no posen la taxa pel servei que donen,
sinó perquè pensen que el que lloga té un benefici, i vostès volen també
tenir-lo. Per tant, estan pujant les taxes, Sr. Rodríguez, a la majoria dels
mortals.
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S’ha dit que aquests habitatges, ocupats per turistes, fan més brossa, però
això no és així. Com ho saben vostès això, ho han comprovat?.
Però per què es fa això?. Doncs perquè Iniciativa i PSC necessiten que
s’ingressin 200.000 € més i així després poder fer coses en el pressupost i
dir que es fan gràcies a ells, i sortir dient-ho als mitjans de comunicació, i
poder aprovar els propers pressupostos.
Però abans d’aquestes petites inversions, abans d’això hauran pujat les
taxes de forma sagnant i hauran atracat als ciutadans de Lloret.
També, quan es parla de l’abocador i del CTR, hem de pensar que
l’Ajuntament porta la gestió, i que el gestor és GBI, a la qual hem de pagar
entre 5 i 6 milions d’euros. S’ha de portar brossa a Lloret perquè no es
cobreix amb la que hi ha, i el Sr. Alcalde s’ha dedicat a anar buscant qui
porti aquesta brossa.
De moment, no hi ha tones suficients, i si no portem brossa per valor
d’aquests 5 o 6 milions, passarà que aquests diners els haurem de pagar els
ciutadans de Lloret.
Com compensar això?, doncs intentant apujar l’abocador o intentar apujar
la tona de triatge. Això és el que es fa.
Però hem de dir-ho clar, hem de pagar aquests diners a aquesta empresa
que és propietat del Sr. Buesa, imputat per la trama Pujol. Aquest
empresari, que va venir a Lloret amb una economia humil, ara és
l’empresari més poderós, perquè no dir-ho, perquè els nostres diners
acaben servint per col.laborar amb la campanya de CIU. Aquesta és la
realitat. Aquests diners es paguen perquè aquest empresari és un dels
principals finançadors de CIU. I hem de ser conscients d’això, i ell no se
n’amaga.
D’aquí que es facin favors al Sr. Orobitg amb el Costa Music Festival, que
era perquè donés rèdits turístics, i que va ser un absolut fracàs, i per això
s’ha trencat el conveni. S’hauria d’afegir els vincles d’amistat de funcionaris
de l’Ajuntament, fins i tot vincles familiars. És a dir, un constant favoritisme.
Mentre, Lloret no sols no avança en res, sinó que va cap enrere. Mai
s’abaixen taxes.
Respecte al tema de l’aigua, s’ha dit que no es pujava a la majoria dels
mortals, però això no és així. A més, a una pregunta seva, la resposta del
tècnic municipal va dir que s’havia de resar perquè, segons com anessin les
coses, s’hauria de fer una modificació de crèdit. Clar, aquesta modificació de
crèdit no es farà fins passades les eleccions municipals.
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És a dir, que del 6% que s’hauria de pujar tota l’aigua, es puja un 5% a
l’escreix del mínim, el que resulta un 3%. Per tant, la resta segurament
s’haurà de cobrar mitjançant una modificació de crèdit, que no farà aquest
equip de govern, cap dels que estan aquí asseguts, sinó el que vingui,
perquè ara hi ha eleccions i no es pot fer.
Per tant, els diners del comú dels mortals pujaran. Es pugen les ordenances
fruit d’una mala gestió. Com ja ha dit, hi ha coses que es deixen per
després. En una paraula, són mentiders i manipuladors, i mentrestant els
ciutadans de Lloret paguen més i reben menys serveis.
Torna a intervenir el Sr. Frigola dient al Sr. Enric Martínez que ells estan
oberts a totes les propostes, però no n’han rebut cap per part d’ells. Avui
vostè ha dit algunes coses, però les propostes s’han de treballar i presentarles abans.
Les empreses concessionàries compleixen el plec de condicions dels seus
respectius concursos, això és el que fan i això és el que compte.
Pel que fa a l’ordenança de les escombraries, malgrat l’IPC i el cànon de
l’agència, solament es puja 2’8%. El tema dels huts, és el resultat de les
negociacions entre els diferents partits que avui aprovaran aquesta proposta
d’ordenances, i creu que la solució de pujar 5 € al mes per habitatge, és
assumible.
Com és costum, Sr. Fuertes, la seva intervenció mostra un menyspreu
gairebé a tothom d’aquesta taula, i no creu que aquesta sigui una actitud
correcta.
El tema del CTR és un tema que porta la Generalitat de Catalunya
mitjançant l’Agència Catalana de Residus, i quan passi 1 any de
funcionament de la planta, s’haurà de fer l’estudi pertinent i es tindran els
números reals del seu funcionament.
El tema de la puja de l’aigua, es va explicar a la Comissió Informativa, però
sembla que alguns no volen entendre les explicacions. L’increment derivat
de l’ACA és d’un 12%, però s’aplica sols la meitat, el 6%, del qual ara es fa
un 2’8 i la resta fins el 6, quedarà pendent, i ja es veurà què s’ha de fer, en
cas necessari, més endavant.
S’ha volgut, en el cas dels huts, fer un discurs apocalíptic, però creu –com
ha dit abans- que el que s’ha dit és raonable. Sembla que el que passa és
que alguns ja estan preparant les properes eleccions, i és vostè el que
menteix i manipula.
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Vostè ha dit que els que estem aquí presents no hi serem. I vostè i serà?. I
ho fan mitjançant un procés participatiu?. La veritat és que no sap com
funciona el Millor, si fan assemblees, si voten els seus representants, perquè
vostè parla dels altres, però allò seu no ho explica prou bé.
Seguidament, pren la paraula de nou el Sr. Orobitg, dient que lamenta que
el Sr. Fuertes no l’hagi entès, creu que te dificultat en la seva capacitat de
comprensió. Potser la seva explicació ha estat un exercici pesat i feixuc,
però creu necessari explicar a la ciutadania el que estem aprovant,
d’informar.
La seva intervenció, Sr. Fuertes, està molt lluny de la realitat, ja que diu
–entre altres coses- que es pugen els aparcaments, i això no és així. No
solament no pugen, sinó que baixen, i ho fan sobretot per als residents, i en
els llocs on més es necessita. Creu necessari que la gent sàpiga la veritat i
no el que vostè els vol fer creure.
Ha tornat a parlar del Costa Music, i a ell no li ha fet cap favor aquest
senyor. Ha de dir-li que ell no és precisament amic del Sr. Buesa, però en el
seu moment, empresari de Lloret, va presentar una proposta beneficiosa
per a Lloret i, per tant, com a qualsevol altre, li varen donar facilitats. Ara
també li molesta que no es faci?. Pensi que si algun dia jo fos alcalde i vostè
un empresari que presentés una proposta, també ho faria per vostè.
Nosaltres intentem fer una política oberta per a tothom, però vostè, Sr.
Fuertes ho fa, sobretot, per animadversions personals i, a més, profetitza.
Suposa que perquè estem acabant la legislatura. També el Sr. Martínez ha
fet un discurs de final de legislatura.
El que és veritat és que el Sr. Fuertes no ha proposat cap esmena, i és
perquè no treballa els temes. També dir que sembla que hi ha diferències en
quant als huts amb el PPC, potser que s’hagin de replantejar la seva futura
unió, perquè el Sr. Martínez diu que cobrem poc i vostè ens ha dit lladres i
mentiders, perquè ho hem pujat. Pensa que han de consensuar el seu
missatge per a les properes eleccions.
Novament, intervé el Sr. Rodríguez, dient que el que hem dit sobre que
l’aigua i les escombraries no es puja per la immensa majoria, no és cap
mentida.
Recorda que es va externalitzar l’empresa municipal d’aigua, que era
beneficiosa per l’Ajuntament, i es va fer la concessió a Aqualia amb els vots
de CIU i PP. Ja sap que el Sr. Martínez dirà que ell no era a l’Ajuntament,
però sí que era membre de l’executiva del PP i, per tant, alguna cosa hauria
de saber.
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Les ordenances fiscals no es fan per afavorir o no a unes empreses
concessionàries. Com ja ha dit abans, l’aigua en el mínim no puja res i, per
tant, no s’està fent cas a l’empresa concessionària, que sí que ho demana. I
és per això que ens ha presentat contenciosos. Per tant, el que menteix és
el que diu que sí que puja, i que va dient que en el contracte així ho diu. El
que passa és que alguns no s’han llegit en contracte.
També ha parlat el Sr. Fuertes de submissió de certs partits, i de govern a
l’ombra. Miri, nosaltres votem a favor quan creiem que hem de fer-ho, però
també hem votat moltes altres vegades en contra, quan hi ha raó per ferho. Si arribem a acords, votem a favor i, si no, en contra. En tot cas, votem
el que considerem que és de més interès per a la ciutadania.
També li recorda al Sr. Fuertes que en les últimes ordenances fiscals, en les
que sí que hi havia alguna puja superior a la d’avui, es va abstenir. En
canvi, avui votarà en contra. Potser és que hi ha eleccions aviat.
Vostè vol donar una “patada al cul” a l’equip de govern, i pot ser legítim.
Però en realitat està donant una “patada al cul” als ciutadans de Lloret. I
això ja no és legítim.
Li diu al Sr. Fuertes si recorda el seu paper en els pressupostos, doncs en ell
deia que es perdrien 650.000 € en la piscina municipal, i un mínim de
1.000.000 € per posar en funcionament la planta de triatge. On estan
aquestes pèrdues?.
Això és demagògia, és confondre als ciutadans, que és amb el que vostè
juga, vostè confon i menteix.
Nosaltres estem contents. Li recorda al Sr. Martínez que en les últimes
ordenances ells varen presentar unes esmenes perquè pugés l’excés i no el
mínim, i les varen votar a favor. Avui, el mateix ho voten en contra.
Tot això potser perquè està frustrat, perquè no ha pogut influir en res,
malgrat tenir 6 regidors, en tota la legislatura. Això ha de ser molt frustrant.
Va començar la legislatura donant canya a CIU, després a ERC, fins i tot al
PPC i finalment a tota la resta de grups.
Hi ha dues maneres d’enfrontar la política: una és assumint les
imperfeccions que tenim tots i poder així arribar a acords determinats, que
és el que nosaltres fem; i una altra és responsabilitzar als altres del que
haguessin volgut que fos i no és. Aquesta és la seva, responsabilitat als
altres.
Vostè promet o està fent una política que està patentada ja fa més de 2000
anys, i la va patentar l’església: “...En un futur viurem millor...”. Per això,
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Sr. Fuertes, em quedo amb l’església, que té 2000 anys d’experiència i
vostè no.
Finalitza dient que ells aprovaran aquestes ordenances fiscals.
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient al Sr. Rodríguez que com
ja ha dit en altres ocasions, abans d’entrar com a regidor no tenia
responsabilitats en el que feien els representants del seu partit. No ha dit la
veritat sobre les ordenances fiscals que ells varen aprovar en aquesta
legislatura, doncs els impostos es varen congelar. A partir d’aquí, el que han
fet vostès després és cosa seva.
En tot cas, no és vostè qui ens ha de jutjar, ni vostè ni ningú d’aquesta
taula, sinó la ciutadania de Lloret, que ha de dir si servim o no per estar
aquí.
El Sr. Frigola parla que no hem fet propostes per poder negociar, però a tall
d’exemple, vol dir que fa més de 3 anys es va aprovar una moció que ells
varen presentar, acceptant-se una esmena. Doncs bé, malgrat el temps que
ha passat, no s’ha complert, i creu que amb aquest precedent ens podem
refiar de vostès?. No, no es poden refiar.
El Sr. Díaz ha fet una feina excepcional amb el tema dels aparcaments.
Voldria que també l’hagués fet amb el Consell del Taxi o la Taula del
Transport.
Felicita al Sr. Orobitg per la seva explicació de les ordenances, que ha estat
entenedora. No pot dir el mateix, sinó tot el contrari, del regidor Sr. Frigola.
El seu grup no està en contra de res, sinó que el que fa és vetllar pels
interessos dels ciutadans de Lloret. Ja sap que es va dient que hi ha una
aliança (un tripartit) entre els Srs. Fuertes, Martínez i Lorente, però això és
parlar per parlar.
La veritat és que ells faran un programa electoral i serà la ciutadania la que
decideixi qui ha de ser, i no els que estan avui aquí.
Intervé novament el Sr. Bernat, dient al Sr. Enric Martínez que el govern de
Madrid va pujar l’IBI un 10%, suposa que tampoc era el PP.
No podem estar d’acord, Sr.
manipuladors, o que hem atracat al
que s’ha de justificar i pensa que
vostè, al contrari dels altres, no
nosaltres sí, insuficients o no.

Fuertes, que ens digui mentiders,
poble. Vostè poc s’ha mirat el Ple, creu
tothom està fent campanya política. I
ha presentat cap proposta, en canvi
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I que sí, que amb l’estalvi energètic hi haurà 250.000 € provinents del
compliment de l’acord de pressupostos, que disminuiran la despesa corrent,
i amb els quals es faran coses per a la gent de Lloret a les que vostè han
votat en contra, com beques menjadors, beques de llibres, tarificació social
o estalvi energètic. Vostès han votat en contra de tot això i, a més, no han
presentat cap proposta.
Torna a dir que els grups que avui votaran en contra no han fet cap
proposta a aquestes ordenances.
Ells les haurien volgut lligar millor a un pressupost. És evident que no s’han
fet bé les coses els últims anys, i estem pagant les conseqüències. Però ells
no es queden de braços plegats, i el que fan és acceptar la seva
responsabilitat, i no una tasca mediocre, com altres, que entén que hauria
estat una opció molt pitjor.
Pren la paraula de nou el Sr. Fuertes, dient: miri Sr. Bernat, nosaltres no
presentem propostes perquè a nosaltres no ens necessiten, i nosaltres no
necessitem que ens facin cap favor en els nostres negocis particulars, com
necessita vostè. A ells no els han vingut a buscar, perquè no els necessiten,
ja que el Sr. Bernat té una personalitat dèbil i cau sempre.
Després, arribaran a un consens sobre el pressupost, i diran que es fan
coses per valor de 200.000 € gràcies a vostès (PSC i ICV), i així ho vendran
a la premsa. I mentre, 3.000.000 € surten per l’altra porta i en saques
grans d’escombraries.
No li han contestat res del que ell ha dit, ni dels huts, ni de l’aigua. A vostès
no els importa que la gent pagui més per l’aigua, passen. Però a nosaltres sí
que ens importa.
Diu que perquè no han presentat propostes. I perquè serveixen?. Varem
presentar una moció sobre el tema de les escombraries, i vostès varen
aprovar una esmena a la totalitat (que deia el mateix que la seva). Per tant,
no s’aconsegueix res i per això no estan per tonteries. I això ho sap vostè,
Sr. Rodríguez, està falsejant el que diu al ciutadà, ja que, com ja li vaig dir,
diu una cosa amb paraules però amb els seus actes traeix aquestes
paraules.
No recorda si es va abstenir en les ordenances de l’any passat. Però el que
queda clar és que avui és diferent perquè s’apugen les taxes de l’aigua, de
les escombraries i dels aparcaments, i l’any passat no, perquè sinó no
l’hagués aprovat.
Ha de dir que els aparcaments són la gallina dels ous d’or de l’Ajuntament,
doncs hi ha un ingrés de 1’7 milions anyal, i vostè no els abaixen. En tot
cas, el que fan és reestructurar-los, però no abaixar-los.
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És lògic que intentin fer alguna cosa. L’aparcament de davant del Camp de
Futbol ha estat tot l’estiu buit. El que hauria de fer, Sr. Orobitg, com a
regidor de promoció econòmica que és, és abaratir el pàrquing d’aquesta
zona i així vindria més gent a Lloret.
És una salvatjada que cobrin 80 € per sanció de la zona blava, i que aquesta
es pagui fins a les 12 de la nit, amb l’excusa dels restaurants. Mentida, és
per recaptar més.
El Sr. Rodríguez ha parlat d’acords i pactes, i que han votat en contra, a
vegades, fins i tot en modificacions de crèdit. Només faltaria això, sinó li
farien fora el seu propi partit. I el que vostè pretén és mantenir la butaca.
Quant al Sr. Orobitg, potser abans va ser bel·ligerant amb GBI, però des de
que està al govern no ha fet res, s’ha baixat els pantalons.
Contestant al Sr. Frigola, dir-li que en el seu partit no hi ha primàries.
Novament, contesta el Sr. Frigola dient que ja que és del que més s’ha
parlat, dirà quelcom sobre les ordenances d’escombraries i aigua.
En el tema de les escombraries, Lloret té un benefici d’oportunitat amb el
CTR, que està entre els 5-6 €/tona, i això s’ha de dir, no es pot obviar. Però
ningú ho ha dit fins ara.
Pel que fa a l’aigua, el que es pagarà per la gent de Lloret és 0’915 €/m3
mentre que en dates de 2013 la mitjana a Catalunya és de 1’02 €/m3. És a
dir, estem en la franja mitjana baixa del preu de tot Catalunya. Creu que no
es pot dir que sigui un preu exagerat.
Com ja ha dit abans, el Sr. Fuertes menysprea a la resta de regidors, i creu
que també ho fa amb els ciutadans de Lloret. Està segur que sabran veureho de cara a les properes eleccions.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que avui es fa l’aprovació de
les últimes ordenances d’aquesta legislatura. Durant aquesta, ha hagut
coses positives i negatives, que són el resultat de la aritmètica electoral.
No s’ha apujat cap impost, i tenint en compte que l’IPC sí que puja, en la
realitat és gairebé una baixada, doncs es minven els ingressos, ja que els
impostos estan congelats.
Cal tenir en compte que les ordenances preveuen ajuts corresponents a
benestar i família.
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Els preocupa el tema dels huts, però la proposta que avui s’aprovarà prové
de l’acord entre els diferents grups que en donaran suport.
Dir-li al Sr. Enric Martínez, que si coneix que hi ha persones que fan frau
amb els hidrants d’aigua, que ho digui i actuarem en conseqüència.
Pel que fa al CTR, és l’Agència Catalana de Residus i no l’Ajuntament qui
negocia amb consells comarcals i ajuntaments, i és aquesta Agència el que
diu què s’ha de fer.
S’ha fet una bona feina en la racionalització dels aparcaments, intentant una
millor utilització dels aparcaments que no estan a primera línia de mar.
Els diferents cursos que es donen als ciutadans de Lloret no s’han pujat en
tota la legislatura.
Malgrat les dificultats, intentaran arribar a un acord perquè s’aprovin els
pressupostos, i creu que tots tenim una certa responsabilitat per tirar
endavant. Per tant, començaran ja a treballar sobre els mateixos.
Finalitza dient que els ciutadans ja jutjaran en el moment que correspongui.
Ell, evidentment, no està en campanya política.
Es fa constar, que degut a un error material, l’ordenança fiscal que figura a
la proposta amb el núm. 24 “Taxa per a l’estacionament de vehicles”,
realment es tracta de l’ordenança fiscal núm. 25.
Sense més deliberació, amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, i 9 vots en contra dels regidors dels grups
MILLOR, PPC i NO ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
1.- IMPOSICIO I SUPRESSIÓ DE DETERMINADES TAXES
1.1.IMPOSICIO
I
ORDENACIO
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES.

DE

LA

TAXA

PER

D’acord amb el que disposa l’article 15 del Real Decret legislatiu 2/2004
de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
s’aprova la imposició de la Taxa per l’estacionament de vehicles i s’aprova la
corresponent Ordenança Fiscal amb la redacció que figura en l’Annex.
En la numeració de les Ordenances Fiscals se li assigna el numero 25.
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2 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.
En l’annex de classificació de carrers es modifica el següent:
COD
I
254

SG
C

NOM DEL CARRER
AIGUABLAVA

C
Res

SITUACIO
Urb. Los Pinares

En l’annex de classificació de carrers s’afegeixen els següents:
COD
I

SG
1247
1248

NOM DEL CARRER
SALVADOR
PUIG
C ANTICH
LG
SANT QUIRZE

C

SITUACIO

4
4

Sector Sant Quirze
Sector Sant Quirze

I

3.- MODIFICACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS
3.1.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA( ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5)
S’afegeix un nou apartat a l’article 4 per incloure una nova exempció amb
el redactat següent:
“4.- D’acord amb l’article 123 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre,
s’estableix l’exempció d’aquest impost amb efectes de l’1 de gener de 2014
, així com als fets imposables anteriors a aquesta data no prescrits i amb el
compliment dels requisits establerts, a les transmissions realitzades en
ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari
o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca
constituïda sobre l’habitatge, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol
altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de
préstecs o crèdits hipotecaris. Aquest benefici fiscal també serà d’aplicació a
les transmissions de l’habitatge habitual que, amb els requisits citats, siguin
realitzades com a conseqüència d’execucions hipotecàries, judicials o
notarials.
Aquesta exempció serà d’aplicació amb els mateixos efectes temporals a
aquelles dacions en pagament instrumentades a través de compravenda
amb subrogació d’ hipoteca i amb certificació acreditativa de l’entitat
financera creditora de la situació d’ insolvència manifestada pel deutor que
l’impossibilita per fer front als pagament del deute hipotecari concret,
sempre que l’ import pactat de la compravenda s’apliqui a la reducció
d’aquest deute i a la renúncia i condonació de l’excés per part de l’entitat
creditora als interessos moratoris i les costes meritades.
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No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant
transmitent, o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar, disposi
d’altres béns o drets en quantia suficient per satisfer la totalitat del deute
hipotecari i evitar la venda de l’habitatge.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi
figurat el contribuent de forma ininterrompuda durant, almenys, els dos
anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si l’
esmentat termini fos inferior als dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al que s’estableix en la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’ impost sobre la renda de les persones
físiques i de modificació parcial de les lleis de l’ impost sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes,
s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment l’haurà d’acreditar el
transmitent davant l’administració tributària municipal.
Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 6.
4.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
4.1.- TAXA PER A REALITZACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS DE
COMPETÈNCIA LOCAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)
ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE
L’apartat 1.f) queda redactat de la següent forma:
f) L’atorgament de llicències urbanístiques regulades en l’article 187.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de
la Llei
d’Urbanisme.
ARTICLE 8. A) 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
Es modifica la redacció de l’apartat IV.- Oposicions, concursos i
contractacions que queda de la següent manera:
•

Drets per qualsevol procés de selecció de personal ....................25,00 €
ARTICLE 8. A) 3.- SERVEIS DE REPROGRAFIA
2.- PLÀNOLS
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A l’apartat 3.2 en l’epígraf impressió de plànols en paper és suprimeix la
tarifa del format DinA4.
ARTICLE 8. A) 5.- SERVEIS INFORMÀTICS
L’apartat 5 queda redactat de la forma següent:
Lliurament
de dades que estiguin informatitzades, a
instància de part:
•
•
•
•

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

0,06 €
0,12 €
18,00€
6,00 €

Facilitació d’informació cartogràfica terme municipal en
forma digital (dwg, dxf o dgn):
•
•

Plànol vialer ( dwg, dxf,)......................................
Ortofoto 10 cm vol 2013 etrs89 o ed50
ecw fins a 2 Mb
jpg fins a 12 Mb
Tiff 100 Mb aprox.

38,00 €
3,00 €
8,00 €
20,00 €

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

1,00 €
3,00 €

A l’import cal afegir:
•
•
•
•

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

1,40
2,00
3,00
26,50
42,50

€
€
€
€
€

ARTICLE 8. A) 6.- SERVEIS ARXIU
I.- Reproducció de documents de text i d’imatge fixa en suport
digital.
Es modifica el preu mínim dels apartats següents:
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•

Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense marca d’aigua
en el document digital, però amb logo i escut de procedència. S’estableix
un preu mínim de 30,00 € (amb un màxim de 10 imatges per cada
sol·licitud). Quan la finalitat de la reproducció sigui per a un ús sense
ànim de lucre (edicions amb finalitats culturals promogudes per
institucions o associacions i entitats inscrites en el registre d’entitats de
l’Ajuntament) quedarà sense efecte el preu mínim.
Per cada document digitalitzat.......................................... 3,00 €

•

Imatge digital amb una resolució de més de 200 kb, sense Marca d’aigua
en el document digital, i sense logo i escut de procedència. S’estableix
un preu mínim de 50,00 € (amb un màxim de 10 Imatges per cada
sol·licitud)
Per cada document................................................
10,00 €
La resta de l’apartat no es modifica.
II.- Reproduccions audiovisuals en suport digital.
S’afegeix a l’apartat II el punt següent:

•

Digitalitzacions de plànols i documents de gran format (a partir de DIN
A3)
Per cada document.......................................................... 5,00 €

Observació.- Tota sol·licitud que es faci per transferència no podrà ser
inferior a 5,00 €.
ARTICLE 8. B) 2.- INSPECCIONS
Es modifica l’apartat B) HABITATGES, SOLARS I ALTRES ELEMENTS
CONSTRUCTIUS que queda redactat de la següent manera:
a) Per inspecció de comprovació en general i per actuacions en el marc de
l’ aplicació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge
.....100€
b) Per les successives inspeccions de comprovació o pel seguiment
d’acompliment de les ordres dictades ..........................................150 €
Es deroga l’apartat c).
4.2.- TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS.
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9)
A) s’afegeix un nou epígraf a les tarifes amb la següent redacció:
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TARIFES
k) Habitatges d’ús turístic (HUT).

Recollida
transport
102,00

i Reciclatge
30,30

Tractament
50,10

Els apartaments turístics, definits en l’article 37 del Decret 159/2012 de
20 de novembre, reconvertits en habitatges d’ús turístic (HUT) tributaran
per cada habitatge.
B) Els apartats 8, 9 i la Disposició Transitòria de l’article 6 es modifiquen
amb el següent redactat:
8. La tarifa pel servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà de
64,35 €/ tona, que inclourà el cànon de l’Agència de Residus de Catalunya
de 7,45 €/tona, en base a 52.342,23 tones de la fracció de rebuig (per un
tipus impositiu de 15,8 €/tona), i s’abonarà directament per les persones
físiques o jurídiques degudament autoritzades. Qualsevol canvi en el cànon
de l’Agència de Residus de Catalunya serà repercutit proporcionalment en la
tarifa.
9. Es fixa la tarifa de 51,40 €/tona, a la que se li sumarà el cànon de
l’Agència de Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment, per
al tractament de residus abocats en el dipòsit controlat de residus de Lloret
de Mar per les persones físiques o jurídiques degudament autoritzades.
Aquesta tarifa es aplicable a aquelles tones que no es tractin en el CTR.
10. Als particulars i empreses que no superin en còmput mensual la
quantitat d’una tona de residus, se’ls aplicarà una tarifa que serà igual al
cànon de l’Agència de Residus de Catalunya vigent en cada moment.
4.3.-TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
FISCAL NÚM.13)

(ORDENANÇA

Es modifiquen les tarifes de subministrament previstes a l’article 6è:
BLOC I .- Que comprèn el casc urbà i l’àrea perifèrica de la població.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,51 €/m3
1,21 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,46 €/m3
1,05 €/m3

BLOC II .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es precisa
una elevació.
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Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,66 €/m3
1,58 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,60 €/m3
1,37 €/m3

BLOC III .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es
precisen dues elevacions.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,74 €/m3
1,76 €/m3

Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,65 €/m3
1,54 €/m3

BLOC IV .- Àrea del municipi per al subministrament de la qual es
precisen tres elevacions o més.
Tarifa en baixa:
Fins al mínim
Excés del mínim
Tarifa en alta:
Fins al mínim
Excés del mínim

0,96 €/m3
2,26 €/m3
0,70 €/m3
2,08 €/m3

Dependències municipals i
horts municipals
Provisionals d’obres.

0,41 €/m3
2,00 €/m3

La resta de l’article queda igual.
Es modifiquen els Ingressos no Tarifaris previstos a l’article 7:
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

COL·LOCACIÓ

Domèstics:
Comptador de 13 mm
Comptador de 15 mm
Comptador de 20 mm

268,00
403,00
418,00
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I

SUBMINISTRAMENT

DE

Comptador de 25 mm
Comptador de 30 mm

437,00
525,00

Industrials:
Comptador de 40 mm
Comptador de 65 mm
Comptador de 80 mm
Comptador de 100
mm

804,00
1.069,00
1.255,00
1.651,00

Per obres:
484,00
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 66,00 € per escomesa.”
4.4.- TAXES PER
FISCAL NÚM. 16)

ENSENYAMENTS

ESPECIALS

del

(ORDENANÇA

Es suprimeix l’apartat 1.- Curs d’Idiomes de l’Annex de Tarifes:

Es modifica el títol de l’apartat 3 que queda redactat de la següent forma:
3.- CURSOS DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT
(CULTURA, JOVENTUT, CASAL D’AVIS, EDUCACIÓ I CENTRES CIVICS
ENTRE D’ALTRES).
4.5.- TAXES PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, PARCIS I
JARDINS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS O ALTRES
CENTRES ANÀLEGS (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18)
S’afegeix un apartat a l’Annex de Tarifes:
POBLAT IBÈRIC DEL TURÓ RODÓ
Descripció
Normal
Reduïda
(jubilats,
carnets:
jove,
estudiant,familiar,minusvàlid)
Sense cost (<12anys, grup escolar, grup escolar
AAVV, accions Ajuntament, accions Lloret Turisme,
premsa, accions promocionals, jornades Portes
Obertes, soci preferent, ICOM, acompanyant grup)
€
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Tipus
Preu
ent.
3,00 €
Individual
1,50 €

Individual

Individual

4.6.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20)
A l’Annex de Tarifes l’apartat d’exempcions, bonificacions i reduccions
queda redactat de la següent manera:
Exempcions, bonificacions i reduccions (apartats B,C i D):
•
•

Entitat/Assoc. sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal
d'Entitats de Lloret de Mar. Exempt.
Entitat/ Assoc. sense ànim de lucre i no figura en el Registre Municipal
d'Entitats de Lloret de Mar. Bonificació del 50%

Pel teatre aquestes exempcions queden limitades a una utilització per
any.
Pels bucs d’assaig, l’exempció per les Entitats/Associacions sense ànim de
lucre i que figurin en el Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, queda
limitada a una utilització per any.
4.7.- TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL (ORDENANÇA FISCAL NÚM.
23)
1.- De l’Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O INDUSTRIALS I
ELEMENTS ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, Norma 1.- Taules,
cadires, tribunes i cadafals, es modifica el coeficient de la categoria 1a que
passarà a ser del 1,3 i el de la categoria formada per aquells carrers que
afronten amb les platges de Lloret que passarà a ser del 2,1
2.- Es modifiquen els coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà
segons la categoria de carrers de l’Apartat A) ACTIVITATS COMERCIALS O
INDUSTRIALS I ELEMENTS ANNEXOS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, Norma
9.- Ocupació de la via pública amb aparells de venda automàtica i, en
general, de qualsevol article o mercaderia:
Regiran els següents coeficients correctors sobre l’aprofitament mitjà
segons la categoria de carrers:
• Categoria especial
4
• Categoria 1ª
3,6
• Categoria 2ª
3
• Categoria 3ª i resta 2,4
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B) De l’epígraf TARIFES ESPECIALS, es deroga l’apartat A)
ESTACIONAMENT DE VEHICLES i els apartats B) i C) passen a ser els
apartats A) i B) respectivament.
C) Es suprimeix de l’article 2 la referència a l’Estacionament de vehicles
en les vies públiques o zones determinades”.
5.- MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
REGULACIÓ GENERAL DELS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24)

PREUS

PÚBLICS

MUNICIPALS

S’afegeix a l’apartat 2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS
DIVERSES
La fixació dels imports dels preus públics per serveis i activitats diverses
es delega a la Junta de Govern Local, següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venda de llibres
Treballs de la Brigada d’obres i Serveis d’aigües
Venda objectes botiga Museu Obert
Serveis opcionals dels Bucs d’assaig
Senyalització de les reserves d’estacionament
Entrades espectacles teatrals i d’oci
Excursions organitzades pels departaments de l’Ajuntament
Festes populars (tickets, entrades i altres)
Inscripcions activitats educatives i esportives (parcs infantils,
curses de Nadal i altres)

6.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2015, una
vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
7.- 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.
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En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a
sessió per a la seva resolució, i s’acordarà l’aprovació definitiva.
ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NUM. 25
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
ARTICLE 1.- Fonament i naturalesa
En virtut del que disposa l’art. 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i conforme al previst a l’art. 57 del
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15
a 19 de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament de vehicles
de tracció mecànica, que es regeix pels articles 20 a 27 de l’esmentat Reial
Decret Legislatiu.
ARTICLE 2.- Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques d’aquest municipi en règim d’estacionament
regulat, així com l’aparcament de vehicles en els edificis o instal·lacions
municipals habilitades a l’efecte.
2.- Als efectes del punt anterior, es considera estacionament qualsevol
immobilització d’un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre
que no sigui motivada per imperatius de circulació o força major.
3.- Dins del règim d’estacionament regulat es distingeixen diferents
modalitats de pagament, d’acord amb el que disposa l’article 91 de
l’Ordenança municipal de circulació de Lloret de Mar.
ARTICLE 3.- Subjectes passius
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques
i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, que gaudeixin, utilitzin o s’aprofitin especialment del
domini públic local, d’acord amb l’article 2.
ARTICLE 4.- Responsables i successors
1.- La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els
procediments previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre.

30

2.Els successors en les obligacions tributàries pendents seran
igualment els previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Genera
Tributària.
ARTICLE 5.- Exempcions
L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats
al pagament pels aprofitaments regulats en aquesta ordenança inherents als
serveis públics de comunicació que explotin directament i per tots els que
interessin immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional.
ARTICLE 6.- Acreditament
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï
l’aprofitament especial, és a dir, quan s’efectuï l’estacionament dels vehicles
en les zones de les vies públiques reservades a aquest efecte, així com en
els edificis o instal·lacions municipals habilitades a l’efecte.
ARTICLE 7.- Quota tributària
A) Edificis
o
instal·lacions
municipals
habilitades
per
l’estacionament (Pl. Pere Torrent, Costa Carbonell, Zona
Esportiva i Pl. Drets Humans) i l'aparcament en superfície Sa
Caleta
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les
següents tarifes:
Del
01/07
al
15/09
D'1 a 60 minuts
0,0340 €/minut*
De 61 a 180 min
0,0340 €/minut
De 181 a 720 min
0,0275 €/minut
De 721 a 1.440
0,0078 €/minut
min

Del 16/09 al 30/06
Gratuït**
0,0340 €/minut
0,0275 €/minut
Gratuït**

*Únicament a l'aparcament de la pl. dels Drets Humans, la primera hora
serà gratuïta en el període del 01/07 al 15/09, es refereix per vehicle i dia.
**En aquest període, la gratuïtat es refereix per vehicle i dia en qualsevol
aparcament municipal d'aquesta taula.
En el període comprès entre el 01/07 i el 15/09, per estades superiors a
1.440 min., la tarifa serà de 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps que
superi aquesta estada segons els trams corresponents.
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas. Durant el període comprès entre l'u de juliol i el quinze
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de setembre, en els aparcaments de Sa Caleta i pl. Pere Torrent no
s’admetrà cap tipus d'abonament, tret de l'anual en el cas de la pl. Pere
Torrent.

Període: Tot l'any. (Sa Caleta en període d'obertura)
Aparcament

Vehicle

Durada

Horari (h)

Pl.
Pere
Torrent
i Sa Caleta

Turisme

Setmanal
Quinzena

24h
24h

l
Mensual

Zona Esport.,
CostaCarbonell,
pl. Drets Hum.

Abonament
(€)
45€
80€

Motocicleta
(excepte
Sa Caleta)
Turisme

Anual
(excepte Sa
Caleta)
Mensual
Anual
Setmanal
Quinzena

24h
Nocturn: 20h
a 9h*
Diürn: 7h a
21h*
24h

140€
45€
45€
900€

24h
24h

30€
240€

24h
24h

15€
25€

l
Mensual

24h
50€
Nocturn: 20h
25€
a 9h* de dilluns
a divendr. Caps
de setmana i
festius 24h.
Diürn: 7h a
30€
21h* de dilluns a
divendres. Caps
de setmana i
festius 24h.
Anual
24h
540€
Motocicleta
Mensual
24h
30€
Anual
24h
240€
*S'haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l'estada que
superi la permesa

Als estacionaments de la Plaça Pere Torrent i Sa Caleta no s’admetran
abonaments pel període del 01/07 al 15/09
3.- Cànons
Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell i pl.
Pere Torrent :
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•
•

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
10.450,00
longitud
€/plaça

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
Per a places de més de 4,80 ml de longitud

10.450,00 €/plaça
16.500,00 €/plaça

B) Aparcament de superfície (Can Lloranes, Avda. Alegries,
Avda. Vila de Tossa o barri Pescadors i altres)
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les
següents tarifes:
Turismes

Autobusos
camions

Del 01/07 al
16/09
al
15/09
30/06
D'1 a 60 minuts
0,032 €/min
gratuït*
gratuït*
De 61 a 180 min
0,026 €/min
0,026 €/min
0,0310 €/min
De 181 a 720
0,020 €/min
0,020 €/min
0,0275 €/min
min
De 721 a 1.440
0,006 €/min
0,006 €/min
0,0135 €/min
min
*La gratuïtat és refereix per vehicle i dia en qualsevol aparcament
municipal d'aquesta taula.
Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per
estades superiors a 1.440 min., la tarifa serà de 15 € a la que s'afegirà la
fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents,
amb un límit de 15€ cada 1440 minuts .
Per autobusos i camions en les zones prèviament autoritzades en el
període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades superiors a 1.440
min., la tarifa serà de 25 € a la que s'afegirà la fracció de temps que superi
aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 25€ cada
1440 minuts
2.- Abonaments (en el període d’obertura de cadascun dels aparcaments)
Aparcamen

Vehicle

Durada

Horari (h)

Setmanal
Quinzenal
Mensual(excepte

24h
24h
24h

t
Avda. Vila de
Tossa
(barri
Pescadors),

Turismes
(excepte
Avda.
Les
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Preu
(€)
50€
100€
140€

i

Avda.
Les
Alegries,
Can
Lloranes i altres

Alegries)

Can Lloranes)

Nocturn: 20h
a 9h* de dilluns
a
divendres.
Caps
de
setmana
i
festius 24h.
Diürn: 7h a
20h* de dilluns
a
divendres.
Caps
de
setmana
i
festius 24h.
24h

50€

50€

Anual(excepte
600€
Can
Lloranes)
Autobusos
Setmanal
24h
75€
(excepte
Mensual
24h
175€
Can
Trimestral
24h
350€
Lloranes)
Semestral
24h
500€
Anual
24h
750€
*S'haurà de pagar la fracció de temps segons escala de tarifes, de l'estada que
superi la permesa

C) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies
públiques (parquímetres)
Tarifa General (Segons la zonificació que aprovi lla JGL)
Període entre 01/07 al 15/09
Zones
Horari
•
•
•
•
•
•
•

A.- De rotació:
Pg. Agustí Font
Pg. Verdaguer
Pg. Camprodon i Arrieta
B.- Zona turística:
c/ Mestres
Can Saragossa
C.- Fenals:
Pg. Ferran Agulló
c/ Puerto Rico
D.- Canyelles: Platja

Temps límit

Import

De 8h a 0h

D'1 a 120 min.

0,032 €/min.

De 8h a 0h

D'1 a 1.440 min.

0,017 €/min.

De 10h a 18h

D’1 a 240 min.

0,032 €/min.

De 10h a 18h

D’1 a 240 min.

0,032 €/min.

•

En el període de 16/9 al 30/6, únicament restarà en funcionament la
zona de rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període serà de
8h a 13 hores i de 16h a 20h.

•

A les zona B de c/ Mestres i Can Saragossa, s’estableix un preu reduït
màxim diari de 10€.
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Per els següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les
màquines de pagament:
•
•

Si no ha sobrepassat el temps d’estacionament en més de 30 minuts,
es podrà anul·lar la sanció obtenint un tiquet d'excés de 4€ .
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€.

D) 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 7,50 €/mes.
ARTICLE 8.- Normes de gestió
1) Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa

de conservació i manteniment de les instal·lacions de 7,50 €/mes.
2) A tots els serveis d’aparcament municipal, l’import a abonar es calcularà

en base al repartiment proporcional entre l’import/h i els minuts que s’ha
utilitzat el servei, arrodonit per excés o per defecte al múltiple de cinc.
Aquesta fórmula s’aplicarà quan es disposi dels aparells adients per fer el
càlcul.
3) A 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) Per als aparcaments municipals on tècnicament sigui possible, es podrà

comprar anticipadament hores d’estacionament mitjançant targetes de
prepagament de 50h, 100h i 200h, pel període comprès entre el 16/09 i
el 30/06, al preu total de 75€, 125€ i 200€ respectivament.
ARTICLE 9.- Infraccions i sancions
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les
sancions que corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que

35

disposa la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació.
ARTICLE 10.- Aprovació i vigència
La present Ordenança Fiscal entrarà en vigor, prèvia publicació en el
Butlletí Oficial de la Província del seu text, el dia 1 de gener del 2015 i
continuarà vigent fins a la seva modificació o derogació.

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