ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 11/15
Dia: 26 d’octubre de 2015
Sessió: ordinària

Horari: de 18:00 a 22:45 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Albert Robert i Ribot
Lluïsa Baltrons i Molina
Joan Gou i Campamar
Mònica Cunill i Olivas
Josep Lluis Llirinós i Moreno
Marc Fuertes i Garcia
Carme Pascual i Escot
Richard Gerald Bentham
Carolina Ruiz i Carelli
Antonio J. Lorente i Estepa
Eduard Lopez i Àlvarez
Cristian Fernandez i Madueño
Jordi Orobitg i Solé
Joan Bernat i Pané
Xavier Rodriguez i Pacios
Miguel Gracia i Moreno
Jordi Hernandez i Garcia
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martinez i Maiz
Paulino Gracia i Montañez
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
David Reixach i Saura, secretari accidental
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (21/09/2015).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 21 de
setembre de 2015 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia corresponent
al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA SETEMBRE i OCTUBRE 2015
-

Dia 23 de setembre: Assistència al Ple del Consorci de la Costa Brava,
a la seu del Consorci.

-

Dia 24 de setembre: Assistència al Consell Assessor General i Consell
d’Administració del Patronat de Turisme de la Costa Brava, a la seu del
Patronat.

-

Dia 25 de setembre: Assistència, juntament amb els regidors de
govern, als actes organitzats al Sociosanitari en motiu de la festivitat de
Sant Cosme i Sant Damià.

-

Dia 28 de setembre: Assistència a la Direcció General de Turisme,
reunió de subvencions.

-

Dia 29 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de
Seguretat Ciutadana, Sr. Josep Lluís Llirinós i altres regidors de la
corporació, als actes organitzats en motiu de la festa patronal de la
Policia Local.

-

Dia 30 de setembre: Assistència al sopar de benvinguda del la 17a
edició del Rally Costa Brava Històric, a l’hotel Rigat.

-

Dia 1 d’octubre: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme, Sr.
Joan Gou, al Dia Mundial del Turisme al Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Acte organitzat per la Generalitat de Catalunya.

-

Dia 2 d’octubre: Assistència, juntament amb els altres membres de la
corporació, a la presentació de les XIII jornades de la Cuina de peix de
l’Art.

-

Dia 4 d’octubre: Assistència al dinar del barri de Pescadors.

-

Dia 8 d’octubre: Assistència a la conselleria d’interior per reunió amb
el Conseller Hble. Sr. Jordi Jané.

-

Dia 13 d’octubre: Assistència a la reunió Direcció Operativa de Lloret
Turisme, juntament amb els altres membres. A la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 13 d’octubre: Participació, juntament amb altres regidors de la
corporació, als actes organitzats per l’ANC, ACM i AMI, de suport del
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món local a les imputacions del 9N, a la plaça de la Vila de Lloret de
Mar.
-

Dia 15 d’octubre: Participació als actes organitzats en motiu de donar
suport a la imputació del president Mas, al Parlament de Catalunya.

-

Dia 18 d’octubre: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme
Sr. Joan Gou i el regidor de Cultura Sr. Albert Robert, al lliurament de
premis de la Cantate Barcelona, al teatre municipal de Lloret de Mar.

-

Dia 19 d’octubre: Assistència, juntament amb els altres regidors de la
corporació, al Consell de la Ràdio, celebrat a la sala d’actes municipal.

-

Dia 22 d’octubre: Assistència, juntament amb els altres regidors de la
corporació, a les comissions informatives del Ple, celebrades a la sala
d’actes municipal.

-

Dia 25 d’octubre: Assistència a l’acte de organitzat per l’Obreria de
Santa Cristina, del centenari de l’arribada del pintor, Sr. Joaquim Sorolla
a Santa Cristina.

3.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Gou, regidor
delegat de turisme, que dóna lectura al despatx dels assumptes de turisme,
iniciant-se el mes d’agost d’enguany:
DESPATX D’ASSUMPTES DE TURISME AGOST/SETEMBRE 2015
-

21-23 de setembre: Participació de Lloret Turisme al roadshow i agenda
comercial, als països Nòrdics (Estocolm i Oslo) organitzat pel Patronat de
Turisme Costa Brava Pirineu de Girona per donar a conèixer els productes
turístics de MICE, turisme actiu, turisme esportiu i genèric.

-

24 de setembre: Junta directiva del Lloret Convention Bureau a Lloret
Turisme.

-

24 de setembre: Visita de prospecció dels organitzadors M3Fòrums.

-

24 de setembre: Participació de Lloret Turisme en el Cineposium
organitzat a Barcelona pel Catalunya Film Comission.

-

25 de setembre: Recepció oficial d’un grup de funcionaris del Parlament
Europeu a càrrec del regidor de turisme, Sr. Joan Gou.
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-

25 de setembre: Visita de prospecció de l’Association Sportive SaintÈtienne.

-

25 de setembre: Lliurament de premis del Festival de Cinema “Món dels
Viatges” al Teatre de Lloret a càrrec del regidor de turisme, Sr. Joan Gou.

-

29 de setembre: Participació del Lloret Convention Bureau a la jornada
CONNECTA Barcelona organitzada pel Catalunya Convention Bureau al
Centre de Convencions de Barcelona.

-

29 setembre - 3 octubre: Participació de Lloret Turisme en dos famtrips
de venedors i directors de Jet2Holidays organitzats pel Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona.

-

30 de setembre: Assistència del regidor de turisme, Sr. Joan Gou, al
sopar-presentació de benvinguda del XII Rally Costa Brava Històric.

-

1 d’octubre: Assistència de l’alcalde, Sr. Jaume Dulsat; regidor de turisme,
Sr. Joan Gou i regidor de Promoció Econòmica, Sr. Jordi Orobitg a la reunió
del grup de treball del Pla de Reconversió Turística de Lloret de Mar a
Barcelona.

-

1 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau a la reunió del
Consell Assessor del Costa Brava Convention Bureau a Girona.

-

1 d’octubre: Assistència del regidor de turisme, Sr. Joan Gou, juntament
amb l’alcalde, Sr. Jaume Dulsat, a l’acte del Dia Mundial de Turisme
organitzat per l’Agència Catalana de Turisme al MNAC de Barcelona.

-

2 d’octubre: Assistència del regidor de turisme, Sr. Joan Gou, juntament
amb l’alcalde, Sr. Jaume Dulsat, a la presentació de les XIII Jornades del
Peix de l’Art.

-

2 d’octubre: Participació de Lloret Turisme a la jornada de networking
organitzada pel Girona Film Commission a Girona.

-

2 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau en la presentació
Costa Brava Convention Bureau Corporate a Barcelona.

-

5 d’octubre: Roda de premsa-Presentació de la jornada Repensa Lloret a la
sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

-

6 d’octubre: Aprovació al Parlament de Catalunya de l’Acord de Govern pel
Pla de Reconversió Turística de Lloret de Mar.
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-

8 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau en el famtrip i
workshop, adreçat al mercat alemany, organitzat pel Catalunya Convention
Bureau.

-

8 d’octubre: Reunió del regidor de turisme, Sr. Joan Gou, juntament amb
l’alcalde i el regidor de seguretat ciutadana, amb el Conseller d’Interior, Sr.
Jordi Jané, a Barcelona.

-

13 d’octubre: Junta Directiva de Lloret Turisme a les oficines centrals de
Lloret Turisme.

-

16 i 17 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau en el famtrip
adreçat a mercat francès.

-

19 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau a la Comissió
tècnica de Congressos i Esdeveniments del Catalunya Convention Bureau a
Lleida.

-

21-22 d’octubre: Participació de Lloret Turisme en el workshop MICE &
SPORT Fòrum a Eivissa.

-

22 d’octubre: Participació del Lloret Convention Bureau en l’acte After
Work Costa Brava organitzat pel Costa Brava Convention Bureau a
Barcelona.

-

27 octubre: Participació de Lloret Turisme a viatge de familiarització
d’operadors de països de l’est: Armènia. Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia,
Kazakhstan i Ucraïna.

-

30 octubre: Participació Lloret Turisme a jornades transfrontereres França
- Catalunya. Club Empreses Europeu.

4.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MILLOR
I DEL PORTAVEU i SUBSTITUT DESIGNAT PER ELLS.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026&punto=4
Es dóna compte de l’escrit presentat pel grup municipal MOVIMENT
INDEPENDENT DE LLORET (MILLOR), del que es desprèn que com
queden els seus membres així com el seu portaveu i suplent:
MILLOR:
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MARC FUERTES GARCIA
CARMEN PASCUAL ESCOT
RICHARD GERALD BENTHAM
CAROLINA RUIZ CARELLI
Portaveu: Marc Fuertes Garcia
Suplent: Richard Gerald Bentham
5.- PROPOSTA DE REPRESENTACIÓ EN COMISSIONS INFORMATIVES, I
EN DIFERENTS ORGANISMES i ENTITATS.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026&punto=5
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Vist que el Ple de 13 de juliol de 2015, va aprovar els components de la
Comissió Informativa, així com els representants municipals en diversos
organismes i entitats.
Vist que, com a conseqüència de la renuncia del regidor del grup
municipal MILLOR Sr. Josep Teixidor Charlón, i la seva substitució per la
Sra. Carmen Pascual Escot, cal procedir a efectuar diversos canvis de
representació d’organismes i entitats en els que el Sr. Teixidor hi tenia
representació.
Vist que per part de l’equip de govern, alhora, es proposa un canvi de
representació en el Consorci de la Costa Brava.
Atès que, així mateix, cal nomenar un representant de l’Ajuntament a
l’organisme “La Selva, Comarca de l’Aigua”
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Adscriure com a membres de les diferents Comissions
Informatives, els següents regidor del grup municipal MILLOR:
a) Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, i Territori,
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana.
-

Marc Fuertes i Garcia
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-

Carolina Ruiz Carelli

b) Comissió Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis
Centrals:
-

Marc Fuertes i Garcia
Richard Gerald Bentham

SEGON.- Aprovar els següents nomenaments de representants:
CONSELL DE
MUNICIPALS:

PARTICIPACIÓ

Per MILLOR: Carmen Pascual i Escot
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Per MILLOR: Carmen Pascual i Escot
AGENDA XXI:
Richard Gerald Bentham
COMISSIÓ DE PLATGES:
Richard Gerald Bentham
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA:
Albert Robert i Ribot
Joan Bernat i Pané
LA SELVA, COMARCA DE L’AIGUA:
Joan Gou i Campamar
MESA DEL TRANSPORT
Carlos Clos i Giménez
TAULA PER L’HABITATGE
Albert Ferrández i Manchado
CONSELL DE DONES
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DE

LES

LLARS

D’INFANTS

Anna Torà i Ruscalleda
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Núria Querol i Colomer
TERCER.- Notificar aquest acord als organismes corresponents.
6.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2016.

DE

DETERMINADES

El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026&punto=6
Els grups municipals de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE
PUEDE,
manifesten que han preparat una esmena a la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 2 (Impost sobre Béns Immobles), que és del tenor
següent:
ESMENA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, ICVERDS/EUIA, PPC I EN LLORET SI SE PUEDE A LA PROPOSTA D’ACORD DE
MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es proposa que l’article 9.1.- Tipus de gravamen i recàrrec quedi redactat de la
forma següent:
1.

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:

a/ Per als béns de naturalesa urbana:
Tipus de gravamen general: 0,77%
b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 %
c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90%

Seguidament, els grups municipals de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN
LLORET SI SE PUEDE, han preparat una esmena (amb una correcció d’errada
material a l’art. 8) de la modificació de la taxa per l’estacionament de vehicles
(Ordenança Fiscal núm. 24), que és del tenor següent:
ESMENA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, ICVERDS/EUIA, PPC I EN LLORET SI SE PUEDE A LA PROPOSTA D’ACORD DE
MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24)
Es proposa modificar els articles 7 i 8 de l’ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24.-TAXA
PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES amb la següent redacció:
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ARTICLE 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA
A) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcament en superfície de Sa Caleta.

habilitades

per

l’estacionament.

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Sa Caleta
D' 1 a 60 min.

01/01 al 13/03 i del 12/09 14/03 al 30/06
al 31/12
Gratuït

Gratuït

01/07 al 11/09
0,0340 €/minut

De 61 a 360 min.

0,017 €/minut

0,0340 €/minut 0,0340 €/minut

De 361 a 720 min.

0,010 €/minut

0,0275 €/minut 0,0275 €/minut

0,0078 €/minut

0,0078 €/minut 0,0078 €/minut

De 721 a 1.440 min.

En el període comprès entre el 14/03 i el 11/09, per estades superiors a
1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€, a l que s'afegirà la
fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 30/06 i el 12/09 al
31/12 serà per vehicle i dia.
2.- Abonaments. Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els
períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre 01/07 i el
31/08, a l'aparcament de Sa Caleta no s’admetrà cap tipus d'abonament, i
per aquest motiu no s'admetran abonaments anuals en aquest aparcament.
Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08 inclosos
Vehicle
Durada
Horari(h)

Taxa(€)
Taxa(€)
01/01
- 14/03 - 30/06
13/03
01/09
31/12
Turisme
Setmanal
24h
30€
55€
Mensual 24h
24h
50€
120€
Mensual diürn*
7h a 21h
30€
45€
Mensual nocturn*
20h a 9h
30€
45€
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
B) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcament pl. Pere Torrent.
Pl. Pere Torrent

Del 01/07 al 11/09

habilitades

per

Del 12/09 al 30/06

D'1 a 60 min.

0,0340 €/minut

Gratuït

De 61 a 360 min.

0,0340 €/minut

0,0340 €/minut

De 361 a 720 min.

0,0275 €/minut

0,0275 €/minut

De 721 a 1.440 min.

0,0078 €/minut

0,0078 €/minut
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l’estacionament.

No s’admetran abonaments pel període del 01/07 al 31/08, ambdós inclosos.
Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de
20€, al que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons
els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i
dia.
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas. Durant el període comprès entre el 01/07 i el 31/08, a
l'aparcament de la pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tret
de les modalitats anuals.
Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08
Vehicle

Durada

Horari (h)

Taxa(€)

Turisme

Setmanal

24h

55€

Mensual

24h

120€

Diürn: 7h a 21h*
45€
Nocturn: 20h a 9h*
45€
Anual(admet
24h
900€
fraccionament Diürn: 7h a 21h*
540€
trimestral)
Nocturn: 20h a 9h*
540€
Motocicleta
Mensual
24h
30€
Anual
24h
240€
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
C) Edificis o instal·lacions municipals habilitades
Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva.
Costa Carbonell i Zona Esportiva
D'1 a 60 min.

Del 01/07 al 11/09
0,0340 €/minut

per

l’estacionament.

Del 12/09 al 30/06
Gratuït

De 61 a 360 min.

0,0340 €/minut

0,0340 €/minut

De 361 a 720 min.

0,0275 €/minut

0,0275 €/minut

De 721 a 1.440 min.

0,0078 €/minut

0,0078 €/minut

Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de
20€ a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada
segons els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i
dia.
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas.
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Període: Tot l'any
Vehicle

Durada

Horari (h)

Taxa(€)
01/0930/06

Taxa(€)
01/0731/08

Turisme

Setmanal

24h

30€

35€

Mensual

24h
Diürn: 7h a 21h* només
dilluns a divendres

50€
de 45€

50€
45€

Nocturn: 20h a 9h* només de 45€
dilluns a divendres

45€

Anual

24h
540€
Diürn: 7h a 21h* de dilluns a 420€
divendres**. Caps de setmana i
festius 24h
Nocturn: 20h a 9h* de dilluns a 420€
divendres. Caps de setmana i
festius 24h

Motocicleta

Mensual
24h
30€
Anual
24h
240€
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
**En l'abonament diürn els divendres l'horari és de les 7h a les 0h.
D) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcaments de la pl. Drets Humans.

Període: Tot l'any
Vehicle
Turisme
Motocicleta

Durada
Mensual
Anual
Mensual
Anual

habilitades

Horari (h)
24h
24h
24h
24h

per

l’estacionament.

Taxa(€)
50€
540€
30€
240€

3.- CÀNONS
Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell i pl. 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

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
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10.450,00 €/plaça

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

16.500,00 €/plaça

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

Autobusos i camions

Del 01/07 al 11/09
D'1 a 60 minuts
De 61 a 360 min.
De 360 a 720 min.
De 721 a 1.440 min.

0,0340
0,0340
0,0275
0,0078

€/minut
€/minut
€/minut
€/minut

12/09 al 30/06
Gratuït
0,0340 €/minut
0,0275 €/minut
0,0078 €/minut

Tot l'any
gratuït
0,0310 €/min
0,0275 €/min
0,0135 €/min

Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades
superiors a 1.440', la tarifa serà de 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps
que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de 20€
cada 1440'.
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', 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'.
2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al 21/08)
Aparcament
Avda. Vila de
Tossa (barri
Pescadors), Can
Lloranes i altres
aparcaments
de
superfície de nova
creació

Vehicle
Turismes

Autobusos
(excepte Can
Lloranes)

Durada
Setmanal
Mensual(excepte
Can Lloranes)

Setmanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Horari (h)
24h
24h
Nocturn: 20h a
9h* de dilluns a
divendres
Diürn:
7h
a
20h* de dilluns
a divendres

Preu(€)
50€
120€
50€

24h
24h
24h
24h
24h

75€
175€
350€
500€
750€

50€

C) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques
(parquímetres).
Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres (Segons la zonificació
que es proposa a continuació)
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Període entre 01/07 a l' 11/09, els set dies de la setmana
Zones

Horari

Temps límit

Import

A.- Zones de rotació:
De 8h a 0h
•
Pg. Agustí Font
•
Pg. Verdaguer
•
Pg. Camprodon i Arrieta

D'1 a 180 min. 0,032 €/min

B.- Zones turístiques:
De 8h a 0h
•
c/ Mestres
•
Can Saragossa
•
c/ J. Tarradellas i F.
Macià

D'1 a 960 min. 0,017 €/min

C.- Zones de platja:
•
Pg.
Ferran
Agulló
•
c/ Puerto Rico
•
Canyelles

De 10h a 18h D’1 a 480 min. 0,032 €/min

En el període de l'1/01 al 30/06 i del 12/09 al 31/12, únicament restarà en
funcionament la zona de rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període
serà de 9h a 14h i de 16h a 19h els set dies de la setmana.
Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a cada zona.
A qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament, el temps mínim que es podrà
adquirir serà el que correspongui a un pagament mínim de 0,20€.
A la zona B, C i D de c/ Mestres, Can Saragossa, c/ Josep Tarradellas i c/
Francesc Macià, pg. Ferran Agulló, c/ Puerto Rico i platja de Canyelles,
s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim diari de 10€.
Per els següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines
de pagament:
•
En el cas d’haver superat el temps màxim d'estacionament adquirit, si
no ha sobrepassat fins a 60' 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 5€.
•
En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120' 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 10€.
D) Aparcament del mercat municipal.
- 2 hores gratuïtes

13

- 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 8,00 €/mes.
ARTICLE 8.- NORMES DE GESTIÓ
1)Les taxes seran cobrades quan s’apliqui la tarifa horària, en el propi
aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments tècnics adequats, que
permetin l’emissió de tiquets.
L’usuari disposarà de 10 minuts “temps de cortesia” per abandonar
l’aparcament. L’usuari no haurà d’abonar cap import més que el satisfets
inicialment, tot i que hagués sobrepassat, el “temps de cortesia”, si per causes
alienes a ell, com ara avaria d’un altre vehicle, o qualsevol altra incident aliè a
la seva voluntat, li impedissin la sortida de l’aparcament.
En cas de pèrdua del tiquet, a la Caixa habilitada a l’aparcament es determinarà
l’import a satisfer, comprovant l’hora d’entrada del vehicle amb els
procediments tècnics oportuns. En cas de no poder determinar-se es satisfarà
l’import corresponent a 24h per pèrdua de tiquet.
2) Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una tarifa
de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8,00 €/mes.
3) 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.
4) 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 en tots els casos
per les unitats administratives que la sol·licitin.
5) Els aparcaments municipals que admetin reserves "online", incrementaran
un 20% la taxa prevista en aquesta ordenança en concepte de reserva i
despeses de gestió. Al preu resultant de l'aplicació d'aquest increment caldrà
afegir l'IVA en vigor.
6) En el cas dels abonats anuals, les quotes tributàries preveuen que la
naturalesa material de la taxa exigeix l’acreditament periòdic, que tindrà lloc l’1
de gener de cada any i la gestió del cobrament s’efectuarà mitjançant padró,
amb caràcter trimestral, excepte en els supòsits d’inici i finalització en la
utilització privativa o l’aprofitament especial, en que el cobrament es farà per
ingrés directe.
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En primer lloc, es passa a votació l’esmena a l’Ordenança Fiscal núm. 2 (IBI)
presentada pels grups municipals de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN
LLORET SI SE PUEDE, la qual és aprovada per 12 vots favorables dels regidors
dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, 7
vots en contra dels regidors dels grups MILLOR, PSC-CP, i 2 abstencions dels
regidors del grup de C’S.
Tot seguit, es passa a votació l’esmena a l’Ordenança Fiscal núm. 24 (taxa
estacionament vehicles) presentada pels grups municipals de CIU, ERCAVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, la qual és aprovada per
12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA,
PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, i 9 abstencions dels regidors dels grups
MILLOR, PSC-CP i C’S.
Finalment, es passa a votació la proposta amb les dues esmenes incorporades,
la qual és aprovada per 12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU,
ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, 7 vots en contra
dels regidors dels grups MILLOR, PSC-CP, i 2 abstencions dels regidors del
grup de C’S. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
0 .- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
I RECAPTACIÓ.
L’article 43.2 queda redactat de la forma següent:
2. En període voluntari, els obligats al pagament faran efectius els seus
deutes dins els terminis assenyalats en l’art 62 de la Llei General Tributària.
En l’article 51 es suprimeix el punt 2.
Els punts 3,4 i 5 d’aquest article passen a ser 2,3 i 4 respectivament.
L’article 52 queda redactat de la forma següent:
1. Correspon a l'Alcalde o a la Junta de Govern si ho té delegat atorgar els
ajornaments o fraccionaments de deutes municipals, sempre que el pla de
disposició de Fons de la Tresoreria ho permeti.
2. En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la
competència per atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor
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de la Corporació queda reservada a l'Ajuntament, llevat que en l'acord de
delegació es disposi expressament una altra cosa.

1.- MODIFICACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS
1.1.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2)
L’article 9.1.- Tipus de gravamen i recàrrec queda redactat de la forma
següent:
1.

Els tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:

a/ Per als béns de naturalesa urbana:
Tipus de gravamen general:

0,77%

b/ Per als béns de naturalesa rústica: 0,65 %
c/ Béns immobles de característiques especials: 0,90%
L’article 11.4 queda redactat de la forma següent:
Els subjectes passius de l'impost, que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost,
quan concorrin les circumstàncies següents:
1. Que el bé immoble constitueixi l’habitatge habitual del subjecte
passiu.
2. Que el valor cadastral del bé immoble, dividit pel nombre d’integrants
de la unitat familiar del subjecte passiu, d’acord amb la definició del
article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques, sigui inferior a 8.800€.
S’afegeix dos nous apartat a l’article 11.- Bonificacions amb el següent
redactat:
5. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a favor
d’immobles en què es desenvolupin activitats econòmiques de nova creació
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació
que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració correspon al ple de la
corporació i s’ha d’acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Aquesta bonificació es concedirà per un període de 3 anys
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La sol·licitud inclourà sempre un informe detallat dels motius pels quals es
considera que les activitats econòmiques són d’especial interès o utilitat
municipal.
Pel que fa a la bonificació en la que concorrin circumstàncies de foment de
l’ocupació , s’hauran de complir els següents requisits:
-

-

Quan es contractin, amb caràcter indefinit per un mateix centre de
treball, un mínim de 4 treballadors afectes directament al
desenvolupament d’una activitat econòmica que s’iniciï per primera
vegada en el municipi de Lloret de Mar.
Quan s’incrementi, amb caràcter indefinit en un mateix centre de treball,
en 4 treballadors afectes directament al desenvolupament de l’activitat
econòmica ja existent, el promig de la plantilla de treballadors respecte
a l’exercici precedent.

A aquests efectes, es considerarà que concorren aquestes circumstàncies de
foment de l’ocupació, en qualsevol d’ambdós supòsits, sempre que els
treballadors contractats:
a) Tinguin una relació contractual de caràcter indefinit.
b) No procedeixin de trasllats o disminucions de plantilles de llocs de treball
d’altres centres de la mateixa o d’altra activitat econòmica que
desenvolupi el subjecte passiu o el seu grup en el terme municipal de
Lloret de Mar.
c) Que pertanyin només a un centre de treball situat en el terme municipal
de Lloret de Mar.
d) Que siguin demandants d’ocupació en les oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
6. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles destinats a habitatge, en els que s’hagi instal·lat sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres
períodes impositius següents a la instal·lació.
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de
l’Ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent i que les
instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l’administració competent.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres
meses posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el
certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar
tèrmica. No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries
d’acord amb la normativa específica en la matèria.
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Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família
nombrosa ni amb la bonificació per empreses d’urbanització, ni amb la
bonificació per les vivendes de Protecció oficial, atorgant en cada cas la que
resulti més beneficiosa
En cap cas la quantia de la bonificació serà superior al cost econòmic de la
instal·lació.
Es renumeren la resta d’apartats
1.2.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 3)
S’afegeix l’apartat c) a l’article 5, Bonificacions i reduccions:
Gaudiran d'una bonificació del 50% quota corresponent per als subjectes
passius que tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats
econòmiques de nova creació que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal
perquè
hi
concorren
circumstàncies
socials,
culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta
declaració. Aquesta declaració correspon al ple de la corporació i s’ha
d’acordar, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.
Pel que fa a la bonificació en la que concorrin circumstàncies de foment de
l’ocupació , s’hauran de complir els següents requisits:
-

-

Quan es contractin, amb caràcter indefinit per un mateix centre de
treball, un mínim de 12 treballadors afectes directament al
desenvolupament d’una activitat econòmica que s’iniciï per primera
vegada en el municipi de Lloret de Mar.
Quan s’incrementi, amb caràcter indefinit en un mateix centre de treball,
en 12 treballadors afectes directament al desenvolupament de l’activitat
econòmica ja existent, el promig de la plantilla de treballadors respecte
a l’exercici precedent.

A aquests efectes, es considerarà que concorren aquestes circumstàncies de
foment de l’ocupació, en qualsevol d’ambdós supòsits, sempre que els
treballadors contractats:
1. Tinguin una relació contractual de caràcter indefinit.
2. No procedeixin de trasllats o disminucions de plantilles de llocs de treball
d’altres centres de la mateixa o d’altra activitat econòmica que
desenvolupi el subjecte passiu o el seu grup en el terme municipal de
Lloret de Mar.
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3. Que pertanyin només a un centre de treball situat en el terme municipal
de Lloret de Mar.
4. Que siguin demandants d’ocupació en les oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya.
La sol·licitud inclourà sempre un informe detallat dels motius pels quals es
considera que les activitats econòmiques són d’especial interès o utilitat
municipal.
S’aplicarà als 3 exercicis següents al que finalitza l’aplicació de l’exempció
prevista a l’article 4.b).
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, les restants
bonificacions a què tingui dret.
2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)
Article 8.- Quota, es suprimeix el paràgraf següent:
A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al 150%
del salari mínim interprofessional se'ls aplicarà quota zero.
Es modifica l’apartat IV de l’article 8. A) 1.- EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS,
IV.- Oposicions, concursos i contractacions
• Tramitació de les proves d’accés a l’administració pública*......25,00 €
* A aquells subjectes passius que obtinguin uns ingressos inferiors al 200 %
del salari mínim interprofessional se'ls aplicarà quota zero.
D’obres i serveis:
per cada proposició per a prendre part en contractacions d’obres, serveis o
subministrament, sempre que el pressupost superi els sis mil euros. 43,00 €
Es modifica l’article 8. A) 2.- UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I
ATORGAMENT DE PLAQUES AMB EL DISTINTIU DEL MUNICIPI amb el següent
redactat:
•

Per a cada autorització per a plaques, marques, noms o usos
comercials i industrials, capçaleres, logotips, etiquetes i
d’altres distintius anàlegs, amb finalitats particulars i a
instància dels interessats no incloses als apartats següents
(Les autoritzacions es concediran per un termini de dos anys,
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48,00 €

transcorregut aquest s'haurà de sol·licitar una nova autorització)
...................................................................
• Per cada placa relativa a l’atorgament de Llicències d'Obres i
de Gual Permanent ..........................................................
• Per cada placa relativa a l'autorització a ocupacions de via
pública o terrenys d'ús públic..............................................

15,50 €
4,85 €

2.2.- TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT
D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS. (ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 9)
Es modifica l’apartat 5 de l’article 6 que queda redactat de la forma següent:
Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota els pensionistes que compleixin
tots els requisits següents:
a) visquin en habitatges de la seva propietat o en règim de lloguer ( sempre
que per contracte se’ls hi repercuteixi la taxa) i que justifiquin el pagament.
b) no posseeixin altres bens (excepte habitatge propi i plaça d’aparcament o
traster)
c) la suma dels ingressos propis de la unitat familiar sigui inferior al 150 % del
salari mínim interprofessional.
Es modifiquen els apartats 8 i 9 de l’article 6 que queden redactats de la forma
següent:
8. La tarifa del servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà de
57,45 €/ tona, a la que se li sumarà el cànon de l’Agència de Residus de
Catalunya que estigui vigent en cada moment calculat en base a una relació
percentual entre la fracció de rebuig i les tones tractades en el CTR.
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. La tarifa per al tractament de residus abocats en el dipòsit controlat de
residus de Lloret de Mar serà de 57,45 €/tona, a la que se li sumarà
integrament, és a dir, sense cap tipus de reducció, el cànon de l’Agència de
Residus de Catalunya que estigui vigent en cada moment. S’abonarà per les
persones físiques o jurídiques degudament autoritzades. Aquesta tarifa serà
aplicable a les tones no tractades en el CTR.
2.3.TAXA
PER
LA
PRESTACIÓ
CLAVEGUERAM(ORDENANÇA FISCAL NÚM.11)
Es modifica l’apartat de TARIFES de l’article 5.2:
A) SERVEIS DE CLAVEGUERAM
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DEL

SERVEI

DE

a) Habitatges unifamiliars , pisos, apartaments, per unitat

23,00 €.

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 23,00 €.
Es modifica la bonificació prevista a l’apartat B.2 amb la següent redacció
aplicable a l’apartat A):
Gaudiran d’una reducció del 50% de la quota els pensionistes que compleixin
tots els requisits següents:
a) visquin en habitatges de la seva propietat o en règim de lloguer ( sempre
que per contracte se’ls hi repercuteixi la taxa) i que justifiquin el pagament.
b) no posseeixin altres bens (excepte habitatge propi i plaça d’aparcament o
traster)
c) la suma dels ingressos propis de la unitat familiar sigui inferior al 150 % del
salari mínim interprofessional.
La resta de l’apartat no es modifica.
2.4.-TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
NÚM.13)

(ORDENANÇA FISCAL

Es modifica la següent tarifa de l’article 6:
Dependències municipals i
horts municipals

0,20 €/m3

I s’afegeix el següent paràgraf:
En les situacions en que per motius constructius sigui necessari la instal·lació
d'un comptador general de control dels comptadors divisionaris o associats
dels diferents habitatges i/o subministraments, es contractarà a nom de la
Comunitat de Propietaris, amb la documentació pertinent, una nova pòlissa de
subministrament d’aigua potable. Aquest comptador inclourà el marge sobrant
de la suma dels comptadors particulars i no li seran d’aplicació els mínims de
consums establerts.
La resta no es modifica.
L’article 7 queda redactat de la següent forma:
ARTICLE 7 .- Ingressos no Tarifaris
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DRETS DE CONNEXIÓ, COL·LOCACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE COMPTADORS
Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de
de

13
15
20
25
30

mm
mm
mm
mm
mm

de
de
de
de

40 mm
65 mm
80 mm
100 mm

271,00
407,00
422,00
441,00
530,00

Industrials:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

812,00
1.080,00
1.268,00
1.668,00

Per obres:
489,00
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió del subministrament els
drets seran de: 67,00 € per escomesa.
2.5.-TAXA PER SERVEIS RELATIUS A LA TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.14)
L’article 6 . ACREDITAMENT, queda redactat de la següent forma:
Aquesta taxa té caràcter anual i s’acreditarà per primera vegada quan
s’adquireixi l’animal que s’haurà d’inscriure en el cens municipal d’animals de
companyia i posteriorment, el primer de gener de cada any.
2.6.-TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LES LLARS D’INFANTS
MUNICIPALS (ORDENANÇA FISCAL NÚM.15)
A l’article 4 s’afegeix el següent paràgraf:
S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al tercer
germà i següents.
2.7.- TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM. 16)
L’annex de tarifes, queda redactat de la següent forma:
1. CURSOS ESPORTIUS
Curs 2016/2017
- CURS D’ATLETISME
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Adreçat a nens i nenes fins a 12 anys..........
- CURS D’ATLETISME
Adreçat a nens i nenes de més de 12 anys......
- CURS DE NATACIÓ
Adreçat a nens i nenes de 5 a 16 anys.........
- CURS DE MANTENIMENT ADULTS
Mesos d’octubre a juny 5h/setmana................
- Curs de marxa nòrdica adults.........................
- CURS DE NATACIÓ PER A D’ADULTS................
- CURS DE NATACIÓ SENIOR...........................
- CURS DE GIMNÀSTICA SENIOR......................
- Curs de marxa nòrdica sènior........................
- Curs de ioga sènior.......................................
- ALTRES CURSOS..........................................

25,00 €
76,00 €
164,00 €
169,00
87,00
294,00
20,00
20,00
20,00
20,00
87,00

€
€
€
€
€
€
€
€

L’esport escolar efectuat pels centres del propi municipi en totes les seves
manifestacions, estarà exempt de pagament.
2. CURSOS DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS DE L’AJUNTAMENT (CULTURA,
JOVENTUT, CASAL D’AVIS, EDUCACIÓ I CENTRES CIVICS ENTRE D’ALTRES)
s’afegeix el següent paràgraf:
Pels cursos organitzats pel Casal d’avis de 20h es faran les següents
reduccions:
-

Per la inscripció a 2
Per la inscripció a 3
Per la inscripció a 4
Per la inscripció a 5
cada curs de més.

cursos una reducció de 3,00 €
cursos una reducció de 5,00 €
cursos una reducció de 7,00 €
o més cursos una reducció de 2,00 € addicionals per

3.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU
A l’assistència als Casals d’Estiu, organitzats per l’Ajuntament, se’ls aplicarà les
següents tarifes:
Jornada complerta :
Mitja jornada:

130,00 €/mes
92,00 €/mes

S’aplicarà una bonificació del 10% per al segon germà i un 15% per al tercer
germà i següents.
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
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sobre la Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent
quadre:

Bonificació
75%
50%
25%
0%

Nivell de renda
<150% del salari mínim interprofessional
< 200% del salari mínim interprofessional
< 300% del salari mínim interprofessional
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.
2.8.- TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS,
MONUMENTS
HISTÒRICS O ARTÍSTICS, PARCS I JARDINS I ALTRES CENTRES O
LLOCS ANÀLEGS (ORDENANÇA NÚM. 18)
A l’annex de tarifes s’afegeix la següent:
Casa-museu CAN FONT
Descripció
Normal
Reduïda
(jubilats,
carnets:
estudiant,familiar, minusvàlid)

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

2.9.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
(ORDENANÇA NÚM. 20)
L’article 6, Pagament, queda redactat de forma següent:
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes als que
es refereix aquesta ordenança. La Junta de Govern podrà establir convenis de
liquidació i pagament amb entitats i institucions per a la utilització de les
instal·lacions per les diferents activitats, prèvia petició.
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En l’annex de tarifes, apartat A) INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, punt 2.UTILITZACIÓ CAMPS DE FUTBOL, s’afegeix la següent tarifa:
Instal·lació
Camp futbol municipal
- Sala Polivalent

Gener/
agost 16

Setembre 16/
agost 17

28,00 €/hora

28,00 €/hora

A l’annex de tarifes, a l’apartat Exempcions, bonificacions i reduccions
(apartats B,C i D) es modifica la redacció del següent paràgraf.:
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 a aprovar per la Junta de Govern Local .Aquest supòsit també
serà aplicable a l’apartat A, Instal·lacions esportives.
2.10.- TAXA PER
FISCAL NÚM. 24)

L’ESTACIONAMENT

DE

VEHICLES

(ORDENANÇA

L’article 7.- Quota tributària, queda redactat de la forma següent:
ARTICLE 7.- QUOTA TRIBUTÀRIA
A) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcament en superfície de Sa Caleta.

habilitades

per

l’estacionament.

1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Sa Caleta
D' 1 a 60 min.
De 61 a 360 min.
De 361 a 720 min.
De 721 a 1.440 min.

01/01 al 13/03
12/09 al 31/12

i

Gratuït
0,017 €/minut
0,010 €/minut
0,0078 €/minut

del 14/03 al 30/06 01/07 al 11/09
Gratuït
0,0340
0,0340 €/minut 0,0340
0,0275 €/minut 0,0275
0,0078 €/minut 0,0078

€/minut
€/minut
€/minut
€/minut

En el període comprès entre el 14/03 i el 11/09, per estades superiors a
1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€, a l que s'afegirà la
fracció de temps que superi aquesta estada segons els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 30/06 i el 12/09 al
31/12 serà per vehicle i dia.
2.- Abonaments. Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els
períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre 01/07 i el
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31/08, a l'aparcament de Sa Caleta no s’admetrà cap tipus d'abonament, i per
aquest motiu no s'admetran abonaments anuals en aquest aparcament.
Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08 inclosos
Vehicle
Durada
Horari(h)
Taxa(€)
Taxa(€)
01/01
- 14/03
13/03
30/06
01/09
31/12
Turisme
Setmanal
24h
30€
55€
Mensual 24h
24h
50€
120€
Mensual diürn*
7h a 21h
30€
45€
Mensual
20h a 9h
30€
45€
nocturn*
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
B) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcament pl. Pere Torrent.

habilitades

per

l’estacionament.

Pl. Pere Torrent
Del 01/07 al 11/09
D'1 a 60 min.
0,0340 €/minut
De 61 a 360 min.
0,0340 €/minut
De 361 a 720 min.
0,0275 €/minut
De 721 a 1.440 min.
0,0078 €/minut

Del 12/09 al 30/06
Gratuït
0,0340 €/minut
0,0275 €/minut
0,0078 €/minut

No s’admetran abonaments pel període del 01/07 al 31/08, ambdós inclosos.
Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de
20€, al que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons
els trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i
dia.
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas. Durant el període comprès entre el 01/07 i el 31/08, a
l'aparcament de la pl. Pere Torrent no s’admetrà cap tipus d'abonament, tret
de les modalitats anuals.
Període: Tot l'any excepte de l'1/07 al 31/08
Vehicle
Turisme

Durada
Setmanal
Mensual

Horari (h)
24h
24h
Diürn: 7h a 21h*
Nocturn: 20h a 9h*
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Taxa(€)
55€
120€
45€
45€

Anual(admet 24h
900€
fraccionament Diürn: 7h a 21h*
540€
trimestral)
Nocturn: 20h a 9h*
540€
Motocicleta
Mensual
24h
30€
Anual
24h
240€
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
C) Edificis o instal·lacions municipals habilitades
Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva.
Costa Carbonell i Zona Esportiva Del 01/07 al 11/09
D'1 a 60 min.
0,0340 €/minut
De 61 a 360 min.
0,0340 €/minut
De 361 a 720 min.
0,0275 €/minut
De 721 a 1.440 min.
0,0078 €/minut

per

l’estacionament.

Del 12/09 al 30/06
Gratuït
0,0340 €/minut
0,0275 €/minut
0,0078 €/minut

Per estades superiors a 1.440', la tarifa de cada fracció de 1.440' serà de 20€
a la que s'afegirà la fracció de temps que superi aquesta estada segons els
trams corresponents.
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 12/09 al 30/06 serà per vehicle i
dia.
2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas.
Període: Tot l'any
Vehicle

Durada

Horari (h)

Turisme

Setmanal
Mensual

24h
30€
24h
50€
Diürn: 7h a 21h* només de 45€
dilluns a divendres

35€
50€
45€

Nocturn: 20h a 9h* només de 45€
dilluns a divendres

45€

Anual

Taxa(€)
01/0930/06

24h
540€
Diürn: 7h a 21h* de dilluns a 420€
divendres**. Caps de setmana
i festius 24h
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Taxa(€)
01/0731/08

Nocturn: 20h a 9h* de dilluns 420€
a divendres. Caps de setmana i
festius 24h
Motocicleta Mensual
24h
30€
Anual
24h
240€
*Superat el temps d'estada de l'abonament, s'haurà de pagar la fracció de
temps segons escala de tarifes, de l'estada que superi la permesa.
**En l'abonament diürn els divendres l'horari és de les 7h a les 0h.
D) Edificis o instal·lacions municipals
Aparcaments de la pl. Drets Humans.
Període: Tot l'any
Vehicle
Turisme
Motocicleta

Durada
Mensual
Anual
Mensual
Anual

habilitades

Horari (h)
24h
24h
24h
24h

per

l’estacionament.

Taxa(€)
50€
540€
30€
240€

3.- CÀNONS
Cànon per a la concessió d’una plaça d'aparcament Costa Carbonell i pl. 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
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
B) Aparcament de superfície (Can Lloranes, Avda. Vila de Tossa o barri
Pescadors i altres de nova implantació)
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les
següents tarifes:

D'1 a 60 minuts
De 61 a 360 min.
De 360 a 720 min.

Turismes
Autobusos i camions
Del 01/07 al 11/09 12/09 al 30/06 Tot l'any
0,0340 €/minut
Gratuït
gratuït
0,0340 €/minut 0,0340 €/minut
0,0310 €/min
0,0275 €/minut 0,0275 €/minut
0,0275 €/min
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De 721 a 1.440 min.

0,0078 €/minut

0,0078 €/minut

0,0135 €/min

Per turismes, en el període comprès entre el 01/01 i el 31/12, per estades
superiors a 1.440', la tarifa serà de 20€ a la que s'afegirà la fracció de temps
que superi aquesta estada segons els trams corresponents, amb un límit de
20€ cada 1440'.
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', 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'.
2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 15/07 al
21/08)
Aparcament
Vehicle
Avda. Vila de
Turismes
Tossa (barri
Pescadors),
Can
Lloranes
i
altres
aparcaments
de
superfície
de
nova
creació
Autobusos
(excepte Can
Lloranes)

Durada
Setmanal
Mensual(excepte
Can Lloranes)

Setmanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual

Horari (h)
24h
24h
Nocturn: 20h a
9h* de dilluns
a divendres
Diürn: 7h a
20h* de
dilluns a
divendres

Preu(€)
50€
120€
50€

24h
24h
24h
24h
24h

75€
175€
350€
500€
750€

50€

C) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies públiques
(parquímetres).
Tarifa General per adquisició de temps als parquímetres (Segons la zonificació
que es proposa a continuació)
Període entre 01/07 a l'11/09, els set dies de la setmana
Zones
A.- Zones de rotació:
•
Pg. Agustí Font
•

Pg. Verdaguer

•

Pg. Camprodon i Arrieta

Horari
De 8h a 0h
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Temps límit
D'1 a 180 min.

Import
0,032 €/min

B.- Zones turístiques:
•
c/ Mestres

D'1 a 960 min.

0,017 €/min

•
c/ J. Tarradellas i F. Macià
C.- Zones de platja:
De 10h a 18h D’1 a 480 min.
•
Pg. Ferran Agulló

0,032 €/min

•

De 8h a 0h

Can Saragossa

•

c/ Puerto Rico

•

Canyelles

En el període de l'1/01 al 30/06 i del 12/09 al 31/12, únicament restarà en
funcionament la zona de rotació A. L’horari de la mateixa en aquest període
serà de 9h a 14h i de 16h a 19h els set dies de la setmana.
Els justificants de compra de temps únicament seran vàlids a cada zona.
A qualsevol zona i qualsevol mitjà de pagament, el temps mínim que es podrà
adquirir serà el que correspongui a un pagament mínim de 0,20€.
A la zona B, C i D de c/ Mestres, Can Saragossa, c/ Josep Tarradellas i c/
Francesc Macià, pg. Ferran Agulló, c/ Puerto Rico i platja de Canyelles,
s’estableix en el seu període de funcionament un preu reduït màxim diari de 10€.
Per els següents casos es preveu l'anul·lació de les denúncies a les màquines
de pagament:
•
En el cas d’haver superat el temps màxim d'estacionament adquirit, si
no ha sobrepassat fins a 60' 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 5€.
•
En el cas d’estacionament sense tiquet, fins a 120' 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 10€.
D) Aparcament del mercat municipal.
- 2 hores gratuïtes
- a partir de la 3a hora regiran els mateixos preus que als aparcament
municipal Costa Carbonell.
3. 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.
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4. Els llocs d’aparcament del soterrani de la planta primera abonaran una tarifa
de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8,00 €/mes.
L’article 8, NORMES DE GESTIÓ, queda redactat de la forma següent:
1) Les taxes seran cobrades quan s’apliqui la tarifa horària, en el propi
aparcament, mitjançant l’aplicació del procediments tècnics
adequats, que permetin l’emissió de tiquets.
L’usuari disposarà de 10 minuts “temps de cortesia” per abandonar
l’aparcament. L’usuari no haurà d’abonar cap import més que el
satisfets inicialment, tot i que hagués sobrepassat, el “temps de
cortesia”, si per causes alienes a ell, com ara avaria d’un altre
vehicle, o qualsevol altra incident aliè a la seva voluntat, li impedissin
la sortida de l’aparcament.
En cas de pèrdua del tiquet, a la Caixa habilitada a l’aparcament es
determinarà l’import a satisfer, comprovant l’hora d’entrada del
vehicle amb els procediments tècnics oportuns. En cas de no poder
determinar-se es satisfarà l’import corresponent a 24h per pèrdua de
tiquet.
2) Les places d'aparcament en concessió administrativa, abonaran una
tarifa de conservació i manteniment de les instal·lacions de 8,00
€/mes.
3) 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.
4) 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 en tots els casos per les unitats administratives que la
sol·licitin.
5) Els aparcaments municipals que admetin reserves "online",
incrementaran un 24% la taxa prevista en aquesta ordenança en
concepte de reserva i despeses de gestió.
6) En el cas dels abonats anuals, les quotes tributàries preveuen que la
naturalesa material de la taxa exigeix l’acreditament periòdic, que
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i la gestió del cobrament
s’efectuarà mitjançant padró, amb caràcter trimestral, excepte en els
supòsits d’inici i finalització en la utilització privativa o l’aprofitament
especial, en que el cobrament es farà per ingrés directe.
3.- MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
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A l’annex de tarifes s’afegeix l’apartat 5, següent:
5. REGULACIÓ GENERAL DELS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24)

PREUS

PÚBLICS

MUNICIPALS

PREUS PUBLICS PISCINA COBERTA (abans d’IVA)
MATRÍCULES
MATRICULA FAMILIAR
MATRÍCULA ADULT
MATRÍCULA JOVE
MATRÍCULA INFANTIL
MATRÍCULA GENT GRAN I
PENSIONISTES

27,77
55,37
49,50
44,21
38,84

QUOTES MENSUALS

FAMILIAR (a partir del 2n membre)
ADULT
JOVE (6-17 anys)
INFANTIL (0-5 anys)
GENT GRAN I PENSIONISTA

COMPLERT
30,66
43,55
23,02
9,01
21,98

QUOTES CORPORATE
CORPORATE COMPLERT
CORPORATE MATÍ
CORPORATE CAP DE SETMANA

FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT
FEDERAT

QUOTES FEDERATS
COMPLERT
MATÍ
CAP DE SETMANA
JOVE COMPLERT
JOVE MATÍ
JOVE CAP DE SETMANA
C.N. LLORET COMPLERT
C.N. LLORET MATÍ
C.N. LLORET CAP DE SETMANA
C.N. LLORET JOVE COMPLERT
C.N. LLORET JOVE MATÍ

FEDERAT C.N. LLORET JOVE CAP DE SETMANA
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MATINS
24,55
34,87
18,39
7,19
17,56

37,02
31,40
27,48

34,87
27,89
24,38
18,39
14,71
12,89
30,50
24,38
21,36
16,12
12,89
11,24

CAP DE
SETMANA
21,45
30,50
16,12
6,28
15,29

FEDERAT C.N. LLORET GENT GRAN COMPLERT
FEDERAT C.N. LLORET GENT GRAN MATÍ

15,37
12,31

FEDERAT C.N. LLORET GENT GRAN CAP DE SETMANA

SOCI
SOCI
SOCI
SOCI

QUOTES SOCI CLUB NATACIÓ LLORET
C.N. LLORET COMPLERT
C.N. LLORET MATÍ
C.N. LLORET MATÍ JOVE
C.N. LLORET CAP DE SETMANA

39,26
31,40
16,53
27,48

QUOTES MANTENIMENT
MANTENIMENT ADULT
MANTENIMENT JOVE/PENSIONISTA
MANTENIMENT INFANTIL

10,74
7,44
4,13

ENTRADES PUNTUALS
ADULT
JOVE/PENSIONISTA
ADULT NO RESIDENT
JOVE/PENSIONISTA NO RESIDENT

ADULT
JOVE/PENSIONISTA
ADULT NO RESIDENT
JOVE/PENSIONISTA NO
RESIDENT

10,74

5,75
3,83
9,17
6,67

ABONAMENTS
5 DIES
10 DIES
25,85
50,03
17,26
32,52
41,27
77,50
29,50

56,70

15 DIES
73,38
48,93
108,40
78,38

ENTRENAMENTS PERSONALS
SESSIÓ
ABONAT

NO ABONAT

24,18
24,18 € (+
entrada
puntual)
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10 SESSIONS
207,63
249,33 € (+
entrada
puntual)

SESSIÓ PER
A2
PERSONES
31,70
265,18 € (+
entrada
puntual)

CURSETS NATACIÓ
ADULT 1 DIA ABONAT
ADULT 1 DIA NO ABONAT
ADULT 2 DIES ABONAT
ADULT 2 DIES NO ABONAT
EMBARASSADES ABONADA
EMBARASSADES NO ABONADA
INICIACIÓ 1 DIA ABONAT
INICIACIÓ 1 DIA NO ABONAT
INICIACIÓ 2 DIES ABONAT
INICIACIÓ 2 DIES NO ABONAT
ENSENYAMENT 1 DIA ABONAT
ENSENYAMENT 1 DIA NO ABONAT
ENSENYAMENT 2 DIES ABONAT
ENSENYAMENT 2 DIES NO ABONAT
PERFECCIONAMENT 1 DIA ABONAT
PERFECCIONAMENT 1 DIA NO ABONAT
PERFECCIONAMENT 2 DIES ABONAT
PERFECCIONAMENT 2 DIES NO ABONAT

12,40
23,97
15,70
32,23
15,70
32,23
15,70
32,23
23,97
40,50
15,70
32,23
23,97
40,50
12,40
23,97
15,70
32,23

CURSETS AJUNTAMENT
SENIOR
ADULT
INFANTIL

LLOGUER
LLOGUER
LLOGUER
LLOGUER
DIA

28,51
46,20
33,77

LLOGUER CARRERS
CARRER 25 M.
CARRER 50 M.
1/2 PISCINA
PISCINA COMPLETA 1/2

39,67
55,55
144,63
619,83

Es delega a la Junta de Govern Local qualsevol modificació de preus o la fixació
de noves modalitats de tarifes.
L’apartat vigència passa a ser el punt 6.
3.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2016, una vegada
publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
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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.
7.- MODIFICACIO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'ANY 2015.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=7
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
17 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM,
ICV-EUIA, C’S, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 4 abstencions dels regidors del
grup de MILLOR. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any 2015
aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 22 de
desembre de 2014, degut als canvis que s’han produït des de la seva
aprovació i que responen a l’ampliació i millora dels serveis existents.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril modificat
per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts. 126 i següents del RDL 781/86,
de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, i la resta de
disposicions vigents en la matèria.
Es proposa a la Comissió Informativa de les Àrees d’ Economia i Empresa i
Serveis Centrals, l’emissió de dictamen favorable a la següent proposta
d’acord:
PRIMER.- Modificar l’Annex I de la següent manera:
MODIFICACIÓ PLANTILLA
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LABORALS
A.- CREACIO DE PLAÇA
1. Director/a de piscina en règim de personal laboral directiu. Règim
de caràcter especial d’alta direcció.- A1
SEGON.- Modificar l’Annex IV de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
PERSONAL LABORAL

SECCIÓ: ESPORTS
Unitat de Piscina Municipal
84

DIRECTOR/A PISCINA

VACANT

*

* Les retribucions corresponents a aquesta plaça estan regulades
mitjançant contracte laboral especial d’alta direcció, d’acord amb l’
establert amb el RD 1382/1985, d’ 1 d’agost.
8.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/15 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=8
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA,
PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, 4 vots en contra dels regidors del grup de
MILLOR, i 5 abstencions dels regidors del grup de PSC-CP i C’S. Per tant, el Ple
Municipal adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Atès que és necessari atendre determinades despeses que no poden
demorar-se, s’ha procedit a suplementar
aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves
amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries:
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I) Crèdit extraordinari (despesa corrent)
codi
1710 22101
1720 22101
1721 22101

detall
Parcs i jardins.- Subm.aigua
Medi Ambient.- Subm.aigua
Platges.- Subm. Aigua

Increment
30.000,00
2.300,00
9.500,00
Total

41.800,00

II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
9120 10000
3231 21200
9241 21200
4312 21300
9260 21600
3330 22100
9120 23000
4410 47900
2310 48001

detall
Òrgans de Govern.- Retribucions
CEIP esteve Carles.- Cons.mant. I rep.
Centres Cívics.- Cons. Mant. I rep.
Mercat Mpal.- Cons.mant i rep.
Serveis informàtics Cons. Mant. Equips
Teatre.- Subm. Llum
Òrgans de Govern.- Dietes càrrecs electes
Transport Urbà.- Transferències corrents
Benestar i Família.- Transferències corrents
Total

Increment
51.300,00
10.000,00
6.000,00
5.100,00
6.500,00
10.000,00
40.000,00
30.797,32
50.000,00
209.697,32

III) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
1510 60001 Serveis Urbanisme.- Adq.finca Avda.Vila Blanes
1532 60902 Vies Pub.- Rotonda Av. Les Alegries-Sra.Rosell
1510 63201 Serv. Urbanisme.- Adequació local oficines
Total

Increment
27.839,51
16.032,54
54.965,30
98.837,35

IV) Crèdit extraordinari (inversió)
codi
detall
3263 62300 Ensenyament.- Reforma local Felicià Ser.i Mont
Total
Total expedient de modificació de crèdit……………

Increment
36.505,62
36.505,62
386.840,29

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

Transferències negatives (despesa corrent)

codi
detall
1611 22799 Serv. Aigües.- Cons. Costa Brava Potable
9290 50000 Fons de contingència

Minorament
33.176,32
218.321,00
Total

II)

251.497,32

Baixes de Crèdits (inversions)

codi
detall
1510 63200 Serv.Urbanisme.- Obres conserv.masia can Buc
9200 63200 Serv.Grals.- Ref. i mill. edificis municipals
Total

Minorament
43.872,05
91.470,92
135.342,97

C) Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la
modificació de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins
el qual s’atendran les reclamacions formulades. En cas de no
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat
l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols,
en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació
9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR, EN EL
SENTIT DE DONAR UN
NOU REDACTAT A L’ARTICLE 50.4, DE
INTRODUÏR UN NOU ARTICLE (52 bis) I UNA NOVA DISPOSICIÓ
TRANSITÒRIA (TERCERA).
En aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Bernat demana abandonar la sala, en la
mesura en què, com a titular d’un establiment al passeig, es troba afectat pel
tema.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=9
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
17 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR PSC-CP, ERCAVANCEM, C’S, PPC, i 3 abstencions dels regidors del grup de ICV-EUIA i EN
LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
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Des de la regidoria de via pública es considera convenient introduir una
sèrie de modificacions a l’ordenança reguladora de l’ús de la via pública,
als efectes de regular determinats aspectes referents a l’ocupació amb
terrasses del Passeig Jacint Verdaguer i de la Plaça de la Vila.
En concret es vol regular la utilització amb ús de terrassa dels espais del
Passeig que confrontin amb establiments no destinats a restauració, així
com ampliar en una filera de taules o el que equivalgui a un metre més
l’espai màxim d’ocupació de les terrasses.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 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, en relació al procediment
d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 50.4, en el
sentit d’ampliar en una filera o el que equivalgui a un metre més l’espai
màxim d’ocupació de les terrasses, de tal forma que l’esmentat precepte
quedarà redactat de la següent forma:
“4. En el Passeig Verdaguer i a la Plaça de la Vila, hauran de quedar
lliures de tota ocupació els accessos al Passeig. S’autoritzarà l’ocupació
amb un màxim de 3 fileres de taules o el que equivalgui a 6 metres,
establint-se com a límit els parterres centrals del Passeig”.

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora
de l’ús de la via pública, en el sentit de introduïr un nou article,
enumerat “52 bis”, amb el següent contingut:
“Art. 52 bis.- Regulació especial per a les terrasses del Passeig
Jacint Verdaguer i de la Plaça de la Vila
1. Els establiments de restauració ubicats en el Passeig Jacint Verdaguer
hauran de instal.lar les taules i cadires (terrasses) en la part central del
Passeig o de la Plaça de la Vila que confronti amb el local.
2. No obstant, en cas que algun dels locals adjacents a un establiment
de restauració estigui destinat a alguna altra activitat, o simplement no
estigui en funcionament, el titular de l’establiment de restauració podrà
sol.licitar a l’Ajuntament l’ocupació de la part central del Passeig o de la
Plaça de la Vila que confronti amb l’establiment no destinat a
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restauració, sempre que els establiments es trobin dins la mateixa illa
urbana.
3. En cas que en una mateixa illa urbana siguin dos els establiments
que sol.licitin l’ocupació d’un espai adjacent que confronti amb un
establiment no destinat a restauració, i els dos establiments hagin
realitzat la sol.licitud dins el termini legalment previst per a fer-ho,
l’autorització municipal habilitarà a ambdós establiments a repartir-se
l’espai sol.licitat al cinquanta per cent.
4. En qualsevol cas, les taxes a abonar per l’ocupació de via pública amb
taules i cadires es calcularan en base al total de superfície ocupada.
5. Quan el titular d’un establiment sol.liciti l’ocupació de la part central
del passeig o de la Plaça de la Vila que confronti amb un establiment no
destinat a restauració que no estigui dins la mateixa illa urbana, només
podrà autoritzar-se en cas que l’espai en qüestió no hagi estat sol.licitat
dins el termini legalment previst per a fer-ho per cap altre establiment
de la seva illa urbana, i l’establiment sol.licitant sigui el que es trobi
fisicament més proper a l’espai sol.licitat.
6. Qualsevol altra sol.licitud d’ocupació de via pública amb taules i
cadires al Passeig Jacint Verdaguer o a la Plaça de la Vila que plantegi
una situació diferent a les que es regulen en aquest article, només podrà
ser autoritzada previ informe favorable de la comissió de vialitat i/o dels
serveis tècnics corresponents, que haurà de valorar si l’atorgament de
l’autorització podria causar algun tipus de perjudici al interès general”.

TERCER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora
de l’ús de la via pública, en el sentit de introduir la següent disposició
transitòria (tercera):
“Disposició Transitòria Tercera.
En la mesura en què l’ocupació amb taules i cadires de l’espai central del
Passeig Verdaguer que confronta amb l’establiment ubicat al número 4
d’aquest vial es va regular mitjançant acords de la Junta de Govern Local
de dates 02/03/2015 i 23/03/2015, a través del qual es concedia l’ús
d’aquest espai, de forma anualment alternativa, als dos establiments de
restauració més propers al referit espai. I tenint en compte, també, que
un dels dos citats establiments de restauració està en una illa urbana
diferent, es posposa l’entrada en vigor de l’article 52 bis d’aquesta
ordenança al dia 1 de gener de l’any 2017, únicament pel que fa
referència a l’espai en qüestió, per tal que l’establiment perjudicat per
l’entrada en vigor d’aquest article hagi pogut gaudir durant l’any 2016
dels drets derivats del referit acord de Junta de Govern Local”.

QUART.- Publicar un anunci de l’aprovació d’aquesta modificació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler
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d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, i posar a informació
pública l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera
de les esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que considerin
adients.
CINQUÈ.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord d’aprovació
inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se al.legacions,
aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per a la seva
aprovació definitiva.
SISÈ.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva publicació
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor una
vegada hagi transcorregut el termini que preveu els articles 65.2 i 70.2
de la Llei 7/1985.
10.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS
de CIU, PSC-CP, ICV-EUiA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, DE SUPORT A
LA TREBALLADORA TOÑI BARRERA GUTIÉRREZ.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=10
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
13 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ICV-EUIA, PPC i
EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 8 abstencions dels regidors del grup de MILLOR,
ERC-AVANCEM i C’S. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Antonia Barrera Gutiérrez està patint una situació de represàlies a l'hotel
Blanco Don Juan de Lloret de Mar, en el que treballa com a cambrera de
pis des de fa més de 25 anys i en el qual és delegada sindical per CCOO,
pel simple fet de defensar els drets dels treballadors i les treballadores.
El 3 d'abril de 2015 va rebre un avís d'expedient disciplinari per
considerar l'empresa que havia “pogut incórrer en unes faltes laborals
greus”, pel fet de, havent acabat la seva jornada laboral, no acceptar
quedar-se més temps per acabar el nombre d'habitacions assignada per
l'empresa. Finalment la sanció anunciada va ser retirada.
Posteriorment, el 24 de juny de 2015 va concedir una entrevista a
Ernest Cañada del centre d'investigació Alba Sud, elaborada en el marc
de la campanya sindical internacional promoguda per l'UITA, i a Espanya
per CCOO i UGT. En aquesta entrevista, àmpliament divulgada a través
de les xarxes socials va explicar la situació laboral que viuen les
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cambreres de pis a Lloret de Mar i en la resta d'Espanya. Va parlar de la
sobre càrrega de treball a què estan sotmeses, els abusos que pateixen i
com les empreses tracten d'evitar que s'organitzin sindicalment per
defensar els seus drets. I en particular dels problemes que havia tingut
Toñi Barrera des que és delegada sindical. En cap moment no va citar
l'hotel concret en el que està treballant.
Arran de la divulgació de l'entrevista, com d'altres tantes que s'han fet a
la campanya, el 3 de juliol l'empresa li va enviar un avís de nou
expedient disciplinari per considerar inacceptables les seves
declaracions. El 10 d'agost li van comunicar una sanció de suspensió
d'ocupació i sou per 15 dies, sense especificar data d'inici.
Tanmateix, i malgrat les gestions que es van fer des de CCOO perquè
aquesta sanció fos retirada, el 25 de setembre, en acabar pràcticament
ja la temporada d'estiu, va rebre una notificació de la direcció de
l'empresa en la qual se li indica que començava el període de suspensió
d'ocupació i sou establert del 28 de setembre fins al 13 d'octubre de
2015.
Aquesta situació és absolutament injusta i desproporcionada i en el fons
l'únic que pretén és que treballadores com Toñi Barrera, que parlen i
defensen els drets dels treballadors i de les treballadores, siguin
apartades.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Mostrar la nostra solidaritat amb Toñi Barrera.
SEGON.- Censurar l'actitud de la direcció i la propietat de l'hotel Blanco
Don Juan de Lloret de Mar per haver sancionat la treballadora Toñi
Barrera.
TERCER.- Demanar a la direcció de l'hotel Blanco Don Juan de Lloret de
Mar la retirada de la sanció a la treballadora Toñi Barrera.
QUART.- Transmetre aquests acords al Comitè d'empresa i la direcció de
l'hotel Blanco Don Juan de Lloret de Mar.
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL MILLOR, EN
RELACIÓ A INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA CREACIÓ D’UN BAR AL
PAVELLÓ DEL MOLÍ.
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El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=11
El grup municipal CIU manifesten que han preparat una esmena a aquesta
proposta, que és del tenor següent:
“Que mostrant-nos favorables a la presència d’un bar al Pavelló del Molí,
i mostrant-nos igualment favorables a què les condicions de la nova
licitació siguin menys gravoses pel nou concessionari que les previstes
en el plec aprovat l’any 2013, entenem, per altra banda, que no és
convenient adoptar el compromís que les condicions de la nova licitación
hagin de comparar-se amb la darrera licitació relativa al bar del camp de
futbol municipal o de qualsevol altre equipament, atès que cada
instal.lació té les seves particularitats.
És per això que proposem la següent esmena, a fi i efecte que l’únic
punt de la part dispositiva de la moció quedi redactat de la següent
manera:
“Que s’estableixi un nou concurs públic amb unes condicions menys
gravoses per al futur concessionari que a l’anterior plec de condicions
aprovat l’any 2013, tenint en compte l’ús i les condicions específiques de
cada pavelló, anul.lant el servei de màquines de vènding pel d’un servei
personalitzat, creant nova activitat econòmica i alhora, de control de la
instal.lació”.
Tot seguit, el grup municipal ERC-AVANCEM donen lectura a una altra esmena
a aquesta proposta, que és del tenor següent:
“Considerem que en el segon paràgraf de la part expositiva d’aquesta
moció s’efectuen una sèrie de consideracions de tipus subjectiu, que no
creiem que hagin de figurar en el text de la moció. És per això que
proposem com a esmena la supressió del segon paràgraf de la part
expositiva d’aquesta moció.”
El Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR, manifesta que com
a ponent d’aquesta moció, accepta les dues esmenes presentades pels grups
municipal de CIU i ERC-AVANCEM.
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta amb les dues esmenes
incorporades, la qual és aprovada per 19 vots favorables dels regidors dels
grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERC-AVANCEM, C’S, PPC i EN LLORET SÍ SE
PUEDE, i 2 abstencions dels regidors del grup de ICV-EUIA. Per tant, el Ple
Municipal adopta el següent acord:
Que com anys anteriors, el pavelló del Molí disposava de servei de
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consergeria i bar. Que va ser durant la passada legislatura, que l’equip
de govern va substituir el servei de Bar per màquines de vènding,
perdent l’opció esmentada amb el perjudici que això suposa i evitant que
una família pugui guanyar-se novament la vida amb la millora pels
usuaris del pavelló.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Que s’estableixi un nou concurs públic amb unes condicions menys
gravoses per al futur concessionari que a l’anterior plec de condicions
aprovat l’any 2013, tenint en compte l’ús i les condicions específiques de
cada pavelló, anul.lant el servei de màquines de vènding pel d’un servei
personalitzat, creant nova activitat econòmica i alhora, de control de la
instal.lació.
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL MILLOR, EN
RELACIÓ AL COBRIMENT FINAL DE LA RIERA DE L’AVINGUDA JUST
MARLÈS.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=12
El grup municipal d’ERC-AVANCEM han presentat una esmena a aquesta
proposta, que és del tenor següent:
El grup instant d’aquesta esmena proposa la incorporació a la part
expositiva de la moció, dels següents punts:
“Quart: El govern municipal, i més concretament la regidoria de medi ambient i
platges, ha fet passes per explotar la viabilitat d’un projecte que permeti
procedir al cobriment de la riera de Lloret de Mar, en el seu tram final. Aquestes
passes es concreten, entre d’altres, en la incorporació de tal proposta en el pla
operatiu signat entre l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya
i la Mesa Empresarial de turisme.
Tanmateix, s’ha concertat una entrevista amb l’administració competent per
abordar entre d’altres aquest assumpte.
Cinquè.- Resulta evident que tal actuació, per la seva importància,
transcendència, cost econòmic i necessitat de garantir l’adequat desguàs de la
riera de Lloret, per garantir la seguretat del municipi, els seus residents, i els
seus béns, exigeix una discussió acurada amb les administracions competents,
així com un estudi i projecte exhaustius.”
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Tanmateix, proposem esmenar els acords primer i tercer de la moció en
els següents termes:
“Primer.- Que per part dels serveis tècnics municipals o en el seu cas amb
càrrec a la partida d’estudis i projectes. Prèvia consulta, per a garantir la
viabilitat tècnica i jurídica del projecte; amb els serveis tècnics de l’Agència
Catalana de l’Aigua, la Direcció general de Costes de l’Estat, el Servei de Costes
de la Generalitat de Catalunya i demés administracions implicades, es
procedeixi a la redacció d’un projecte de cobriment de la riera de Lloret de Mar,
en el seu tram entre el Mirador dels Campions i la seva bocana, projecte que ha
de garantir l’adequat desguàs de la riera.
...
Tercer.- Establir un termini no superior a dotze mesos, des de l’aprovació
d’aquesta moció, termini ampliable per acord dels grups favorables a tal
projecte; per donar compliment als seus acords.”

El Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR, manifesta que com
a ponent d’aquesta moció accepta l’esmena presentades pel grup municipal d’
ERC-AVANCEM.
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta amb l’esmena
incorporada, la qual és aprovada per 15 vots favorables dels regidors dels
grups de CIU, MILLOR, ERC-AVANCEM, C’S, PPC, 3 vots en contra dels
regidors dels grups de ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 3 abstencions
dels regidors del grup de PSC-CP. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent
acord:
Que tal i com així exposàvem en el nostre programa electoral, és
voluntat d’aquest grup dur a terme el cobriment final de la Riera a
Avinguda Just Marlès, per motius que s’exposen a continuació:
Primer: Principalment per a una millora en salubritat, olors i imatge a la
zona i el seu entorn.
Segon: Per a una millora en els accessos a la platja en aquella zona.
Tercer: Per a una dinamització i utilització de l’espai que es guanyaria
per a diferents activitats culturals, esportives, musicals i lúdiques.
Quart: El govern municipal, i més concretament la regidoria de medi
ambient i platges, ha fet passes per explorar la viabilitat d’un projecte
que permeti procedir al cobriment de la riera de Lloret de Mar, en el seu
tram final. Aquestes passes es concreten, entre d’altres, en la
incorporació de tal proposta en el pla operatiu signat entre Ajuntament
de Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya i la Mesa empresarial del
turisme.
Tanmateix, s’ha concertat una entrevista amb l’administració competent

45

per abordar entre d’altres aquest assumpte.
CINQUÈ.- Resulta evident que tal actuació, per la seva importància,
transcendència, cost econòmic i necessitat de garantir l’adequat desguàs
de la riera de Lloret, per garantir la seguretat del municipi, els seus
residents, i els seus béns, exigeix una discussió acurada amb les
administracions competents, així com un estudi i projecte exhaustius.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Que per part dels serveis tècnics municipals o en el seu cas
amb càrrec a la partida d’estudis i projectes. Prèvia consulta, per a
garantir la viabilitat tècnica i jurídica del projecte; amb els serveis
tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció general de Costes de
l’Estat, el Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya i demés
administracions implicades, es procedeixi a la redacció d’un projecte de
cobriment de la riera de Lloret de Mar, en el seu tram entre el Mirador
dels Campions i la seva bocana, projecte que ha de garantir l’adequat
desguàs de la riera.
SEGON.- Un cop redactat aquest projecte bàsic, i donat el seu vist-i-plau
per a la majoria dels grups municipals, presentar i iniciar els tràmits
corresponents davant les administracions responsables, com el
departament de costes de l’estat per a la seva execució i els permisos
corresponents.
TERCER.- Establir un termini no superior a dotze mesos, des de
l’aprovació d’aquesta moció, termini ampliable per acord dels grups
favorables a tal projecte; per donar compliment als seus acords.
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. 2558 de data 01/09/2015 fins al núm. 2801
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de data 29/09/2015.
Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de setembre: núm. 615 de data 02/09/2015 fins al núm. 656 de
data 29/069/2015.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Martínez, en representació del grup municipal
PPC:
“El proppassat dia 21 de setembre, en sessió plenària, es va aprovar
una moció en la que s’instava a l’Ajuntament a sortir de l’AMI
(Associació de Municipis per la Independència). Ens agradaria conèixer
per quint motiu encara més d’un mes desprès no s’han retirat els
cartells indicatius de municipi adherit a l’AMI que estan a les entrades
del municipi i quina previsió hi ha perquè siguin retirats.”
Pregunta presentada pel Sr. Martínez, en representació del grup municipal
PPC:
“Per part de SOS Lloret, com a entitat integrant de Plataforma Aturem
l’Autopista C-32, ens confirmen que el passat 24 d’agost van sol.licitar
hora per mantenir una reunió i parlar amb el Sr. Alcalde, mitjançant
instància amb número de registre E2015017781 (que adjuntem) sobre
l’estudi de mobilitat que s’estava realitzant en referència al projecte de
construcció del ramal de la C-32 fins a Lloret.
Ens agradaria conèixer quina previsió té per rebre als integrants de SOS
Lloret i de la Plataforma Aturem l’Autopista C-32.”
Pregunta presentada pel Sr. Martínez, en representació del grup municipal
PPC:
“El proppassat dia 15 d’octubre el Sr. Dulsat va assistir a la concentració
de suport al Sr. Artur Mas a les portes del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) a Barcelona, com varen assistir molts ciutadans i
centenars d’alcaldes i alcaldesses.
Vostè va participar en la manifestació, això és un fet constat, però ens
agradaria conèixer si ho feia a nivell personal o en la seva qualitat
d’alcalde?. Si la resposta a aquesta última qüestió és afirmativa, sap
vostè que ostentant aquest càrrec vostè ens representa a tots els
lloretencs, a tots els que se senten independentistes i als que no ho
som?. També ens agradaria deixar clar que si és a títol personal no tinc
res a dir al respecte, atès que cada un pot donar o no el seu suport a qui
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bé li vingui de gust.”
Pregunta presentada pel Sr. Rodriguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“Des de fa diverses setmanes s'ha traslladat l'aparcament municipal
d'autobusos al barri de Fanals, a través d'un conveni que expira
pròximament.
A aquest grup municipal li han arribat diverses queixes de veïns d’aquest
barri per la ubicació d'aquesta aparcament i els inconvenients que això
porta.
En instal·lar aquest aparcament, s'ha realitzat un estudi de mobilitat per
conèixer els efectes que implica aquest tipus d'instal·lacions?
Es té la intenció de deixar permanentment aquest aparcament en
l'actual ubicació?.”
Prec presentat pel Sr. Rodriguez, en representació del grup municipal d’ICVEUIA:
“Des de fa alguns dies, tant al parc infantil del barri de Can Sabata,
situat en la confluència de l'avinguda del Rieral i Senyora de Rossell,
com al situat a l'avinguda Rocagrossa, s'han produït una sèrie
d'incidències: tanques que delimiten l'accés al parc de salut arrencades,
porta del lavabo públic en mal estat i diversos sots a les zones de joc
infantil, el que representa un potencial perill per als nens i nenes que
utilitzen aquests parcs infantils.
PREGUEM:
Que es procedeixi a la reparació de les deficiències detectades en
aquests dos parcs infantils.”
Pregunta presentada pel Sr. Rodriguez, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“En el ple del mes de març passat es va aprovar una moció referent a la
prolongació de l'autopista C-32, en la qual es demanava, entre altres
assumptes, la celebració d'una consulta popular amb l'objectiu de
conèixer l'opinió dels habitants del nostre municipi.
A la campanya electoral de les eleccions municipals tots els partits
polítics coincidim que era necessària la celebració d'aquesta consulta i
ens comprometíem a celebrar-la en cas d'obtenir l'alcaldia.
Han passat més de cinc mesos des de la celebració de les eleccions
municipals, s'ha constituït la nova corporació municipal i amb aquesta el
nou equip de govern, però encara no sabem quan se celebrarà la
consulta popular sobre aquesta qüestió.
Té intenció l'equip de govern municipal convocar la consulta popular
sobre la connexió viària entre Lloret i Barcelona?
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En cas afirmatiu, en quina data té previst realitzar la consulta?.”
Pregunta presentada pel Sr. Gracia, en representació del grup municipal de EN
LLORET SÍ, SE PUEDE:
“Expone:
De “Que segons resolució del Director de Catsalut, de 7 de maig de
2015, deixant sense efecte la instrucció 05/2015 del Catsalut, Régim
d’autorització per part del Catsalut per a la prestació de l’assistència
sanitària privada en centres, serveis i establiments sanitaris del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) gestionats
per entitats en que el Departament de Salut, Catsalut o altra entitat
pública del Departament de Salut, tinguin una participació majoritària o
centre de titularitat privada que utilitzin béns del Catsalut”.
Tenim coneixement que actualment estan obertes dues clíniques dentals
totalment privades en les instal.lacions dels dos CAPS del nostre
municipi, fent ús a més de serveis públics, i realitzant recomanacions als
pacients per part dels metges de família del CAP, que van a l’esmentada
clínica privada, fins i tot utilitzant els formularis del CAP i, a l’hora, la
clínica dental privada posant en els seus pressupostos el nom de
l’ambulatori.
Exposició de la pregunta:
Tenen coneixement de què s’està incomplint en el municipi de Lloret de
Mar, la llei de la Generalitat de Catalunya anteriorment esmentada, i per
la que no és possible realitzar una activitat privada en els CAPS?.”
Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia es
troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151026punto=13

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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