PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA IMPOSICIÓ I
ORDENACIÓ DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA I
APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA
PÚBLICA A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL.
Atès que, aquesta utilització privativa i aprofitaments especial és
conforme al que preveu l'article 24.1.a) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Atès que, l’Ordenança fiscal s’haurà d’aprovar simultàniament a
l’adopció del respectiu acord d’imposició, tal com estableix l’article
16.1 del RDL 2/2004, de 5 de març.
Atès que, els articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, regula el
procediment per a l’aprovació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Atès que, l’informe tècnic econòmic establert en l’article 25 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, posa de manifest el
valor de mercat que origina la imposició d’aquesta taxa.
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:
1r. Aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per utilització
privativa i aprofitaments especials del sòl, subsòl i vol de la via
pública a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia
Mòbil, així com l’ordenança reguladora del tribut que figura a l’Annex.
2n. Sotmetre a informació pública el present acord junt amb
l’ordenança aprovada provisionalment, pel termini de trenta dies,
mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes que es puguin
presentar al·legacions i reclamacions.
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia
següent al de la publicació al BOP. 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 Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NUM. 22
Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments Especials DEL SÒL, Subsòl, o
Vol de la Via Pública a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de
Telefonia Mòbil.
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el
disposat als articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
es regula la Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments Especials del sòl,
subsòl i vol de la Via Pública a favor d'Empreses Explotadores de Serveis de
Telefonia Mòbil, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes del
qual atenen al previngut a l'article 24.1.a) i concordants de l'esmentat text
refós.
Article 2n. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament
especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per Empreses
Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil els serveis dels quals es deixin,
totalment o parcialment, a través de recursos de la seva titularitat tals com
xarxes o instal·lacions que materialment ocupin l'esmentat domini públic
municipal.
Article 3r. SUBJECTE PASSIU
Són subjectes passius de la taxa les empreses o entitats explotadores de
serveis de Telefonia Mòbil, amb independència del caràcter públic o privat
de les mateixes, titulars de les corresponents xarxes o instal·lacions a través
de les quals s'efectuïn les comunicacions.
Article 4t. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
La present taxa té naturalesa periòdica, meritant-se el primer dia del
període impositiu, que coincidirà amb l'any natural, tret d'en els supòsits
d'inici o cessament en l'ús privatiu o l'aprofitament especial, que el període
impositiu s'ajustarà a aquestes circumstàncies, prorratejant-se la quota per
trimestres naturals complets, conforme a les següents regles:
a) En els supòsits d'alta, el període impositiu coincidirà amb els trimestres
naturals que restin per finalitzar l'exercici, computant-se des d'aquell en què
s'inicia la utilització privativa o l'aprofitament especial.
b) En els supòsits de baixa, el període impositiu coincidirà amb els
trimestres naturals transcorreguts des de l'inici de l'exercici, computant-se
aquell en el qual es produeix el cessament de la utilització privativa o
l'aprofitament especial.
Article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA
El valor de mercat de l’aprofitament mitjà del sòl, subsol i vol en el terme
municipal s’estableix en 0,50 €/m2 al dia o l’equivalent de 182 €/m2/any i

s’aplicarà sobre la superfície ocupada multiplicat per un coeficient corrector
del 3,2 en funció de l’actualització dels valors cadastrals.
Aquest valor s’aplicarà als serveis de telefonia mòbil, en funció de la xarxa
de telefonia fixa útil per a la telefonia mòbil instal.lada en aquest municipi.
La quota pels serveis de telefonia mobil respondra a la seguent fórmula de
calcul:
Quota total = Valor de mercat de l’aprofitament mitjà del sòl, subsol i vol x
coeficient corrector x Factor de la intensitat d’utilització del sòl, subsol i vol
en funció de la densitat ponderada de la població de cadascun dels districtes
censals.
Pel càlcul de la superficie ocupada s’estarà als informes dels serveis tecnics
municipals, en el benestés que els metres lineals d’ocupacio es multiplicaran
per una amplada de 0,125 metres.
A la quantitat global resultant s’aplicarà la quota de mercat de cada
companyia en funció del nombre d’abonats de cada operador en el
municipi”.
Article 6è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
No es concediran més exempcions o bonificacions que les expressament
previstes en les lleis o les derivades de l'aplicació dels Tractats
Internacionals.
Article 7è. NORMES DE GESTIÓ
1. Els obligats tributaris hauran de presentar, abans del 31 de gener de
cada any, declaració comprensiva de les dades que a continuació
s'especifiquen, referides totes elles a data de meritació, a efectes que per
l'Administració Municipal es practiquin les liquidacions a què es refereix
l'apartat 2 d'aquest article:
Nombre de línies de telefonia mòbil, prepagament i postpagament, actives
en el municipi corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal.
2. L'Administració municipal practicarà liquidacions trimestrals en els mesos
de març, juny, setembre i desembre, per l'import del 25 per cent de la
quota que correspondria a la liquidació anual.
3. Tals liquidacions tindran el caràcter de provisionals fins que, realitzades
les comprovacions oportunes, es practiqui liquidació definitiva o transcorri el
termini de prescripció de quatre anys comptats des de l'endemà a aquell en
què finalitzi el termini de presentació a què es refereix l'apartat 1 del
present article.
Article 8è. INFRACCIONS I SANCIONS
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves diferents qualificacions,
així com les sancions que a les mateixes corresponguin, s'aplicarà el
disposat en la Llei General Tributària i en l'Ordenança Fiscal General.

Disposició final
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 2017 i continuarà
vigent fins a la seva modificació o derogació.
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
5.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE DETERMINADES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2017
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
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ.

GENERAL

DE

GESTIÓ,

Les referències normatives fetes a la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
General Tributaria, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals i el Real Decreto 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament General de Recaptació s’entendran fetes a les
disposicions contingudes a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Recaptació.
L’article 51 Normes Generals quedarà redactat com segueix:
1.L’Ajuntament, a sol·licitud dels obligats al pagament, podrà ajornar o
fraccionar el pagament dels deutes en els termes previstos en els articles 65
i 82 de la Llei general tributària
2. Es podran ajornar tots els deutes tributaris i altres de naturalesa
pública a favor de l’Ajuntament sempre i quan el seu import sigui igual o
superior a 100,00 euros. Per sota d’aquest import només es concedirà
l’ajornament, amb caràcter excepcional, si per part de l’Ajuntament es
considera discrecionalment que és l'única forma d’efectuar el cobrament.
La resta de l’article no es modifica.
L’article 53.2 Garanties queda redactat de la forma següent:
2. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà adoptar-se acord
motivat d’ajornament o fraccionament de deutes, sense prestació de
cap garantia, quan el sol·licitant al·legui i justifiqui la impossibilitat
de prestar-la, sempre que el conjunt dels deutes no excedeixi de l’import
previst per l’Estat per a les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament de
deutes derivades de tributs cedits quina gestió recaptatòria correspon a les
comunitats autònomes.
L’article 56 Formes d’ingrés en voluntària queda redactat de la forma
següent:

1. El pagament dels deutes tributaris i no tributaris s'haurà de realitzar en
efectiu mitjançant en algun dels següents mitjans:
a) Diners de curs legal.
b) Xec conformat.
c) Transferència entitats financeres.
d) Autorització de càrrec en compte corrent o llibreta d'estalvis,
mitjançant domiciliació bancària.
e) Gir postal o telegràfic.
f) Mitjançant Internet.
g) Targeta de crèdit o dèbit degudament autoritzada.
2. Amb caràcter general el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores
o altres mitjans tècnics
que es ressenyaran en el document de
notificació tramès al domicili del subjecte passiu; aquest document serà
apte i suficient per a permetre l’ ingrés en entitats col·laboradores o per
Internet.
3. En el cas de tributs i preus públics periòdics, el document del deute,
informatiu, que pot ser utilitzat com a document de pagament, es
trametrà per correu ordinari, sense justificant de recepció, ja que no és
preceptiu poder-ne acreditar la recepció per part del subjecte passiu.
4. Com a sistema excepcional d'ingrés a la Hisenda municipal i només en
aquells casos en què existeixin provades dificultats en l’expedició de
l’oportú document cobratori per part de l’Ajuntament els contribuents
podran utilitzar les transferències bancàries, modalitat que s'ajustarà a
les següents condicions:
a) Els mandats de transferència hauran de realitzar-se mitjançant els
bancs, les caixes d'estalvis o els banquers que figurin degudament
inscrits en el Registre corresponent, pel seu abonament al compte
corrent que assenyali l'Administració de recaptació.
b) El mandat de transferència podrà referir-se a diversos conceptes
impositius, però haurà d'expressar-se el concepte o conceptes
concrets als quals l'ingrés correspongui.
c) Simultàniament a l'ordre de transferència, els contribuents enviaran
al servei de Recaptació municipal o de l'ens delegat, les declaracions
que calguin o la còpia de la liquidació notificada, o la referència del
rebut o rebuts que correspongui, amb la data de la transferència, el
seu import i, l'entitat bancària utilitzada per a l'operació, o
s'adjuntarà fotocòpia del resguard justificatiu expedit per l'entitat
financera mandatària. La tramesa de l'esmentada documentació es
realitzarà per correu administratiu o en altres formes admeses per la
Llei de procediment administratiu.
d) Els ingressos realitzats per transferència bancària seran imputats, a
tots els efectes, a partir de la data en què siguin abonats en el
compte a què al·ludeix l'apartat b), sempre que el contribuent s'hagi
ajustat a les presents condicions i es verifiqui l'ordre de transferència
dintre del termini voluntari de pagament.

e) L'Administració municipal, una vegada rebut l'import de la
transferència i la documentació a la qual es refereix l'apartat d),
tornarà al contribuent la declaració amb la diligència de pagament o
l'exemplar de la notificació amb el document acreditatiu del seu
pagament, en què s'hi farà constar que s'ha realitzat per
transferència bancària.
f) Quan un contribuent que hagi incorregut en demora ordeni una
transferència pel principal del deute, no queda eximit del recàrrec,
sancions i interessos en què hagi pogut incórrer; l'import d'aquesta
transferència es considerarà a compte del total a ingressar i es
continuarà el procediment executiu per la quantitat que resti pendent.
g) L'import en les transferències en què sigui impossible identificar el
concepte o conceptes tributaris, bé per omissió de les dades
establertes o per errades, bé per manca de remissió dintre del termini
de les corresponents declaracions o notificacions, serà tornat al
contribuent o a l'entitat expedidora.
g) Les comissions bancàries i totes les altres despeses que ocasiona el
servei de transferència o les seves expedicions posteriors aniran a
càrrec dels respectius contribuents.
L’article 59 Gir postal queda redactat de la forma següent:

1. Els pagaments

en efectiu poden fer-se, així mateix, mitjançant gir
postal o telegràfic.
2. Els contribuents, al mateix temps que fan la imposició del gir, han de
trametre a l'Administració recaptatòria la documentació a què es
refereix el pagament.
3. Els pagaments efectuats per gir postal s'entendran a tots els efectes
realitzats en la data en què el gir s'ha imposat.
L’article 67
segueix:

Terminis d’ingrés en executiva, quedarà redactat com

1. El termini d'ingrés dels deutes resultants de les
sotmeses a la via de constrenyiment seran els següents:

liquidacions

a)Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mateix mes o, si no fos hàbil,
fins l'immediat hàbil posterior.
b)Les notificades entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent, o immediat
hàbil posterior.
En l’annex de classificació de carrers es modifica la denominació d’un
carrer, on diu:
CODI
SG
NOM DEL CARRER
C
SITUACIO
140
C
FELIX DE AZUA
3
CASC
Ha de dir:
CODI

SG

NOM DEL CARRER

C

SITUACIO

140 C

ARQUITECTE FELIX DE AZUA GASKE

3

CASC

1.- MODIFICACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS
2)

1.1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (ORDENANÇA FISCAL NÚM.

A l’article 5.2- Exempcions directes de caràcter rogat s’afegeix un apartat
nou:
d/També seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els termes
previstos en l’article 63.1 del RDL 2/2004, Text Refós Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, les entitats sense finalitats lucratives, excepte els afectes a
explotacions econòmiques no exemptes de l’impost de societats, en els
termes previstos a l’article 15.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
L’article 11.4 Bonificacions queda redactat de la forma següent:
4. Els subjectes passius de l'impost, que ostentin la condició de titulars de
família nombrosa definida a l’article 2 de la Llei 40/2003, de protecció de les
famílies nombroses, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra
de l'impost, quan concorrin les circumstàncies següents:
1. La resta no es modifica. 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
9.500,00€.
A l’article 11.5 es suprimeix l’apartat d).
S’afegeix la següent disposició transitòria:
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Si per una disposició legal s’estableix el coeficient d’actualització dels
valors cadastrals prevists pel 2017 en l’1,08, l’article 9, Tipus de gravamen i
recàrrec quedarà 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:

0,72%

La resta de l’article no es modifica.
1.2.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES(ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 3)
A l’article 5 Bonificacions i reduccions, s’afegeix el punt següent:
c) De conformitat amb el que estableix l’article 88.2.a) del R.D. Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, els que iniciïn l’ exercici de qualsevol activitat
empresarial, i tributin per quota municipal superior a 4.000,00 €, gaudiran
durant els 5 anys d’ activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu de desenvolupament d’ aquesta de la bonificació que es detalla:
-

1r any bonificació del 50%.
2n any bonificació del 40%.
3r any bonificació del 30%.
4t any bonificació del 20%.
5è any bonificació del 10%.

A aquests efectes s’ entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit
anteriorment sota una altra titularitat en els supòsits següents:
- En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’ activitat.
- En la transformació de societats.
A l’article 5.c) es suprimeix el punt 4.
1.3.- IMPOST SOBRE VEHICLES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4)

DE

TRACCIÓ

MECÀNICA

L’últim paràgraf de l’article 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions
quedarà redactat de la forma següent:
Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), en funció de la classe de
carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència
en el medi ambient, gaudiran de les següents bonificació de la quota de l’
impost:
a) 75 % en els vehicles elèctrics.
b) 50% en els vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas
natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
c) 50% en els vehicles híbrids, entenent com a tals aquells que disposin
de dos o més motors quan algun d’ells funcioni amb elèctrica.
L’article 6.3. Base imposable, liquidable, tipus de gravamen i quota
queda redactat de la forma següent:
L’import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els
supòsits de primera adquisició i baixa definitiva del vehicle. També es

prorratejarà l’import de la quota en els supòsits de baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi la
baixa temporal en el Registre públic corresponent.
1.4.- IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5)
L’article 5.a) ,Bonificacions, quedarà redactat de la forma següent:
a. Les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudiment
limitatiu de domini pel que fa a l’habitatge habitual definit a l’article
41.bis del Real Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el
Reglament de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques ,
realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor dels descendents
i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants , gaudiran d’una
bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost.
1.5.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6)
L’article 2 queda redactat com segueix:
Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins del terme
municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual
s'exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra urbanística corresponent, se n'hagi
obtingut la llicència o no, o per la qual s’exigeixi presentació de declaració
responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva expedició
correspongui a aquest municipi.
L’article 4.3 Bonificacions queda redactat de la forma següent:
3.- S’estableix una bonificació del 50% sobre les obres, construccions i
instal·lacions destinades a la incorporació de sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. Aquesta bonificació
només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra que
correspongui a l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar per l’autoconsum.
L’article 4.5 Bonificacions queda redactat de la forma següent:
5.- Les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin la promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, d’acord amb el
que estableix el Codi d’accessibilitat de Catalunya, així com les obres
derivades de la instal·lació d’ascensors en edificis existents gaudiran d’una
bonificació de l’impost del 90%.
Per justificar aquests aspectes, s’haurà de presentar juntament amb la
documentació per sol·licitar la llicència municipal, una memòria tècnica amb
documentació gràfica on quedi reflectida la instal·lació proposada, així com
el cost de les inversions realitzades.

La bonificació es realitzarà sobre l’import de l’obra concreta que afavoreixi
la promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i el
seu atorgament estarà condicionat a l’informe favorable dels Serveis Tècnics
Municipals.
L’article 5 queda redactat com segueix:
L'obligació de contribuir neix des del moment en què es concedeix la
llicència preceptiva o des que es fa o s'executa qualsevol construcció, obra o
instal·lació d'elements industrials sense haver obtingut la llicència o sense
haver presentat la corresponen declaració responsable o comunicació
prèvia.
L’article 6.2 queda redactat com segueix:
Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els
qui sol·licitin les llicències o presentin les declaracions responsables o
comunicacions prèvies, o realitzin les construccions, instal·lacions o obres, si
no són els mateixos contribuents.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària
satisfeta.
L’article 10.2 queda redactat com segueix.
2. Els subjectes passius podran presentar l’autoliquidació junt amb la
sol·licitud de la llicència o declaració responsable o comunicació prèvia. Si
més no, caldrà acreditar el pagament de l’impost en el moment de la seva
meritació, per tal de retirar la llicència i fer-la efectiva. L’autoliquidació una
vegada ingressada tindrà els efectes de la liquidació provisional.
2.- MODIFICACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS
2.1.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8)
A l’article 8 Quota es realitzen les següents modificacions:
A.1.I Documents administratius


Autoritzacions anual publicitat dinàmica i estàtica.........

48,00 €

A.1.III Serveis Urbanístics


Certificats sobre aprofitament de finques i solars i sobre
compatibilitat de l’activitat, previ a la sol·licitud de llicència
ambiental, amb el planejament urbanístic (un per finca).....
214,00 €
A.1.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 iguals o
inferiors al salari mínim interprofessional se'ls aplicarà quota zero.
A l’apartat A.2. UTILITZACIÓ DE L'ESCUT MUNICIPAL I ATORGAMENT DE
PLAQUES AMB EL DISTINTIU DEL MUNICIPI, s’afegeix el punt següent:


Per la renovació de plaques i targetes identificatives per causes no
imputables a l’administració, com son els casos de robatori,
deteriorament o pèrdua ................................................ 3 €

A l’apartat A.5. Serveis informàtics, als imports que cal afegir pels suports
físics s’afegeix el següent:


Suport físic memòria USB de 8GB..............................

12,00 €

A l’apartat B) Sobre activitats econòmiques, 2.- INSPECCIONS, A)
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, COMERCIALS I ANÀLEGS, es modifiquen els
coeficients correctors segons la superfície total de l’establiment que seran
els següents:
-

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

1
2
3
4
5
6
7

2.2.- TAXA PER SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I
TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS.
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9)
L’article 6.- Base imposable i quota tributària, es modifica de la forma
següent:
3. A aquest efecte, s'aplicarà la següent:
TARIFES
a) Habitatges, pisos, apartaments,
unitat.
k)Habitatges d’ús turístic (HUT).

Reciclat
Recolli
da
i ge
transport
per
61,50
20,20
0

136,0

30,30

nt

Tractame
33,40
66,80

5. 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
200% del salari mínim interprofessional.
Aquesta reducció s’atorgarà per un període màxim de tres anys.
Transcorregut el termini esmentat, el beneficiari, si continua reunint els
requisits exigits, haurà d’instar la renovació.
8. La tarifa del servei del Centre de Tractament de Residus (CTR) serà
de 58,00 €/ 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 58,00 €/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
NÚM.10)

DE

CEMENTIRI

MUNICIPAL(ORDENANÇA

FISCAL

L’article 6.b) Quota tributària, es modifica de la forma següent:
b) Traspassos:

Quan es faci donació autoritzada per la
Corporació del dret funerari, s'abonarà la taxa següent:

Nínxols:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals des de 2n. grau
Sense parentiu

82,00 €
100,00 €
254,00 €

Capelles:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals des de 2n. grau
Sense parentiu

325,00 €
560,00 €
1.000,00 €

Hipogeus:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals des de 2n. grau

184,00 €
248,00 €

Sense parentiu

575,00 €

Panteons:
1r. i 2n. grau de parentiu
Col·laterals des de 2n. grau
Sense parentiu

396,00 €
630,00 €
1.170,00 €

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

DEL

SERVEI

DE

L’article 5.2.A.b) Base imposable i quota tributària es modifica de la
forma següent:
b) Hotels, hostals i pensions, per cada 6 llits o fracció, l’equivalent a 1
habitatge.
Els càmpings tributaran, a raó de 8 places o fracció , equivalents a 1
habitatge.
S’afegeix un nou apartat h):
h) Habitatges d’ús turístic (HUT), l’equivalent a 2 habitatges
Es modifica el paràgraf final de l’article 5.2.A. amb la següent redacció:
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
200% del salari mínim interprofessional.
2.5.- TAXA PER AL SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D'AIGUA
(ORDENANÇA FISCAL NÚM.13)
L’article 7 queda redactat de la forma següent:
Ingressos no Tarifaris
DRETS DE
COMPTADORS

CONNEXIÓ,

COL·LOCACIÓ

Domèstics:
Comptador
Comptador
Comptador
Comptador

de
de
de
de

13
15
20
25

mm
mm
mm
mm

274,00
411,00
426,00
445,00

I

SUBMINISTRAMENT

DE

Comptador de 30 mm

535,00

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

820,00
1.091,00
1.281,00
1.685,00

Per obres:
494,00
En els supòsits de reconnexió derivats de la suspensió
subministrament els drets seran de: 68,00 € per escomesa.

del

2.6.- TAXA PER SERVEIS RELATIUS A LA TINENÇA D’ANIMALS DE
COMPANYIA (ORDENANÇA FISCAL NÚM.14)
L’article 3.- SUBJECTES PASSIUS queda redactat de la forma següent:
Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa els propietaris dels
animals de companyia mitjançant la seva inclusió en el cens municipal
d’animals dels companyia previstos a l’article 3.b) del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals.
L’article 4.- EXEMPCIONS, al títol de l’article
BONIFICACIONS” i queda redactat de la forma següent:

s’afegeix

“I

Estaran exempts d’aquesta taxa, però no de donar-se d’alta en el cens,
les persones amb disminució visual o amb altres discapacitats que siguin
propietàries d’un gos pigall o d’assistència per a guiar-se, així com els que
visquin sols.
Estaran exempts del pagament les persones propietàries d’un gos
ensinistrat per a la realització de tasques especialitzades en cossos de
seguretat o d’emergència.
A L’article 5.- QUOTA, s’afegeix el següent:
S’aplicarà quota zero, a aquells propietaris d’animals de companyia que
acreditin haver adoptat o acollit un animal de companyia del Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS). Aquesta bonificació s’aplicarà
d’ençà de la comunicació de l’adopció o acollida temporal. Els interessats
hauran de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud expressa amb els
documents justificatius de l’adopció o acollida de l’animal de companyia
abans del 31 de desembre de l’any anterior al de la meritació de la taxa. En
qualsevol cas no quedaran exempts de donar d’alta l’animal en el registre
censal.

S’aplicarà quota zero de la taxa de l’any en curs, els propietaris d’animals
de companyia que col·laborin en les campanyes de foment de la tinença
responsable d’animals que es facin des de la regidoria de medi ambient de
l’ajuntament. La participació en aquestes campanyes no eximirà als
subjectes passius de donar d’alta en el registre censal d’animals de
companyia.
2.7.-TAXA PER L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL (ORDENANÇA NÚM. 15)
L’últim paràgraf de l’article 4 queda redactat de la forma següent:
S’aplicarà una reducció del 15 % per al segon i successius germans
2.8.- TAXES PER ENSENYAMENTS ESPECIALS (ORDENANÇA NÚM.
16)
A l’apartat 3.- ASSISTÈNCIA AL CASAL D’ESTIU de l’annex de tarifes, el
paràgraf relatiu a la reducció de la tarifa per a germans queda redactat de la
forma següent:
S’aplicarà una reducció del 15 % per al segon i successius germans.
2.9.- TAXA PER SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL (ORDENANÇA
NÚM. 17)
A l’annex de tarifes es modifica la següent:
Per cada lloc de venda........

43,00 €/mes

2.10.- 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 es modifica la següent tarifa:
JARDINS DE SANTA CLOTILDE
Descripció
Reportatges fotogràfics amb fins no comercials
Bono jardí per a residents

Preu
25,00 €
10,00 €

Tipus ent.
Dia

Preu
500,00

Tipus ent.

I s’afegeix la següent:
JARDINS DE SANTA CLOTILDE
Descripció
Cerimònies de casament i altres esdeveniments

€

Dia

2.11.- TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE
LA POLICIA MUNICIPAL(ORDENANÇA NÚM. 19)
L’article 5 queda redactat de la forma següent:
1.
a) Habilitació d’espais d’estacionament sobre una longitud
màxima de 5 metres lineals
11,00
b) Quan la distància superi els 5 metres lineals, per cada metre
o fracció
2,75
c) Tall parcial o total d'un sentit de circulació
24,25
d) Tall total dels dos sentits de circulació
33,00
Les tarifes d'aquest apartat 1 s'entenen per a una duració de 6 hores. Si
es depassen, s’incrementarà en un 50%.
2. Prestació de serveis segons els agents necessaris:
Per cada agent i hora (o fracció):
En
En
En
En

horari
horari
horari
horari

diürn laborable
nocturn laborable
diürn festiu
nocturn i festiu

23,00
25,50
25,50
29,00

S’entén per horari nocturn de les 22 a les 6 hores, i per diürn, la resta
d’hores.
La celebració d’espectacles públics, acompanyament de vehicles per la
seva dimensió o la seva càrrega especial i qualsevol altre activitat que
suposi la prestació de serveis especials, la tarifa es calcularà en funció de les
hores i el nombre d’agents destinats a la prestació dels servei.
S'aplicarà quota zero, prèvia petició de l'interessat i aprovació per
l’Alcaldia, a les autoritzacions concedides per la celebració d’espectacles
públics d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històriques o de foment.
2.12.TAXA
PER
LA
UTILITZACIÓ
MUNICIPALS (ORDENANÇA NÚM. 20)

D’

INSTAL·LACIONS

A l’article 6 s’afegeix el següent paràgraf:
Es podrà exigir un avançament del 30% de les taxes que corresponguin,
amb la finalitat de reservar les instal·lacions municipals que s’especifiquen
en els diferents annexos. En el supòsit de cancel·lació de la reserva no es
reintegrarà el dipòsit.
A l’annex de tarifes, A) Instal·lacions Esportives, 1.- Pavellons Esportius:
S’afegeix

Instal·lació

Gener/
agost 17

Pavelló Municipal
- Pista superior 1-2-3-4
I s’elimina:
Instal·lació
- Pista superior 2
- Pista superior 3

17,00
/hora

Setembre
17/agost 18

€

17,00
/hora

€

Gener/
Setembre
agost 17
17/agost 18
17,00
€
17,00
€
/hora
/hora
17,00
€
17,00
€
/hora
/hora

S’afegeix el següent paràgraf:
Per a entitats, associacions esportives sense ànim de lucre que figurin al
Registre d’Entitats Esportives del la Generalitat de Catalunya i al Registre
Municipal d’Entitats:



De setembre a juny, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota
per als horaris d’entrenaments aprovats per la Junta de Govern Local.
De juliol a agost gaudiran d’una reducció del 75%, per als horaris
aprovats per la Junta de Govern Local.

L’apartat B.1) INSTAL·LACIONS CULTURALS (Teatre Municipal i Casa
Cultura) , Sala d’Assaig queda redactat de la forma següent:
Amb un mínim de 4 hores, sense personal tècnic ...................... 100,00 €
A partir de 4 hores, per hora, sense personal tècnic................... 25,00 €

A l’annex de tarifes, C) Altres instal·lacions, es modifica l’apartat següent:
a) Celebració de matrimonis civils a la sala de plens

200,00 €

2.13.ORDENANÇA
REGULADORA
DE
LA
TAXA
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES (ORDENANÇA NÚM. 24)

PER

A l’article 7.- Quota tributària, es fan les següents modificacions:
A l’apartat A) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per
l’estacionament. Aparcament en superfície de Sa Caleta, es modifica
el següent:
1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Sa Caleta

Del 01/01 al 07/04 i Del 08/04 al 23/06 i Del 24/06 al
del 03/11 al 31/12
del 15/09 al 02/11
14/09

La gratuïtat dels primers 60' en el període del 08/04 al 23/06 i el 15/09 al
31/12 serà per vehicle i dia.
Període de gratuïtat 24 hores: del 01/01 al 07/04 i del 03/11 al 31/12.
2.- Abonaments. Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els
períodes indicats en cada cas. Durant el període comprès entre, 01/06 i el
30/09 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.
Sa Caleta ABONAMENTS
02/11
Vehicle
Durada
Turisme

Del 08/04 al 23/06 i del 15/09 al
h)

Setmanal
Mensual
Mensual diürn*
Mensual
nocturn*

Horari(

24h
24h
7h
21h
21h
7h

Taxa

a

55 €
105 €
55 €

a

55 €

*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.
La resta no es modifica
A l’apartat B) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per
l’estacionament. Aparcament pl. Pere Torrent es modifica el següent:
1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Pl.
Torrent

Pere

Del 01/01 al 23/06 i del
15/09/ al 31/12

Del 24/06 al 14/09

La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 23/06 i el 15/09 al
31/10 serà per vehicle i dia.
La resta no es modifica.
A l’apartat C) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per
l’estacionament. Aparcaments de Costa Carbonell i Zona Esportiva
es modifica el següent:
1.- A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Costa
Carbonell
Esportiva

i

Zona

Del
01/07
al
Del
23/06 i del 15/09 al14/09
31/12

24/06

al

La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 23/06 i del 15/09
al 31/10 serà per vehicle i dia.

2.- Els abonaments que es preveuen seran d'aplicació en els períodes
indicats en cada cas.
Costa Carbonell i Zona Esportiva
Vehicle

Durada

Turisme

Horari (h)

Setmanal
Mensual
Mensual Diürn
Mensual
Nocturn
Anual

ta

Motocicle

Període: Tot l'any
)

24h
24h
7h a 21h
21h a 7h

Taxa(€
01/09
30/06
30€
50€
35 €

01/07
31/08
35€
50 €
45€

35 €

45€

24h
Diürn: 7h a 21h + *Caps
de setmana + festius 24h

540€
420€

Nocturn: 20h a 9h+
Caps de setmana + festius
24h

420€

Mensual
Anual

24h
24h

)

Taxa(€

30€
240€

La resta no es modifica.
A l’apartat D) Edificis o instal·lacions municipals habilitades per
l’estacionament. Aparcaments de la pl. Drets Humans es modifica el
següent:
A l’estacionament de vehicles s’aplicaran les següents tarifes:
Drets Humans
Vehicle
Turisme
Motocicleta

Durada
Mensual
Anual
Mensual
Anual

Període: Tot l'any
Horari (h)
24h
24h
24h
24h

Taxa(€)
45 €
420 €
25 €
195 €

La resta no es modifica.
A l’apartat E) Aparcament de superfície (Can Lloranes, Avda. Vila
de Tossa o barri Pescadors i altres de nova implantació) es modifica
el següent:
1.- A l’estacionament de vehicles en les zones esmentades s’aplicaran les
següents tarifes:

Can
Lloranes, Turismes
Autobusos i
Avda. Vila de Tossa o Del
01/01
al Del 24/06 al Tot l'any
barri
Pescadors
i 23/06 i del 15/09 al 14/09
altres
de
nova 31/12
ó
La gratuïtat dels primers 60' en el període del 01/01 al 23/06 i del 15/09
al 31/10 serà per vehicle i dia. Per a camions i autobusos la primera hora
serà gratuïta tot l’any.
2.- Abonaments (Tot l'any excepte Can Lloranes que obrirà del 14/07 al
20/08).
La resta no es modifica.
L’apartat F) Estacionament de vehicles a zones reservades de les vies
públiques (parquímetres) queda redactat de la forma següent:
1.- TARIFA A:
parquímetres

Tarifa General per adquisició de temps als

Zones

Import (€/minut)

A.- Zones de rotació:
B.- Zones turístiques:
C.- Zones de platja:

0,032
0,017
0,032

Es delega a la Junta de Govern Local la delimitació de les vies públiques
de les diferents zones assenyalades, els períodes de funcionament i els
horaris.
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 les zones B i C, 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€.

S’afegeix un apartat 2, amb la següent redacció:
2.- TARIFA B:
parquímetres

Tarifa Especial per adquisició de temps als

a) Pels qui disposin de la tarja de resident lliurada per l’Ajuntament, la
quota tributària corresponent serà un 50% de les tarifes establertes a
l’apartat 1, excepte l’anulació de la sanció que serà igualment l’obtenció
d’un tiquet d'EXCÉS de 5,00 €, sempre i quan el període excedit no
sobrepassi els 60 minuts.
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€.
b) Podran sol·licitar aquesta credencial, que tindrà validesa d’un any
renovable, les persones físiques o jurídiques, amb domicili social al terme
municipal, per un vehicle de la seva titularitat que s’acreditarà
mitjançant la presentació de el darrer rebut de l’impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica.
c) La delimitació de les vies públiques d’aplicació d’aquesta tarifa i les
condicions d’emissió i renovació de la tarja de resident s’acordarà per la
Junta de Govern Local a qui es delega expressament aquestes
atribucions.
A l’article 8.- Normes de gestió, es modifiquen els el punts següents:
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.
L’ajuntament podrà realitzar convenis amb associacions o col·lectius de
Lloret de Mar per tal d’incentivar l’activitat econòmica.
Quan des d’alguna àrea de l’ajuntament es sol·liciti la gratuïtat
d’aparcaments durant un temps determinat per a la realització d’alguna
activitat d’interès general, s’haurà de justificar aquest motiu.
També es podran bonificar quotes per a la realització de campanyes per
mètodes de pagament o sistemes d’utilització de noves tecnologies per a la
seva promoció.
5) La dates de temporada alta entraran en vigor el primer divendres a
partir de l’inici del període i quedaran sense efecte el primer dilluns
següent a la data d’acabament.
3.- MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

REGULACIÓ
GENERAL
DELS
(ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25)

PREUS

PÚBLICS

MUNICIPALS

A l’annex de tarifes, al punt 2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I
ACTIVITATS DIVERSES, que disposa que la fixació dels imports dels preus
públics per serveis i activitats diverses es delega a la Junta de Govern Local,
en particular, s’afegeix el següent punt:


Preus públics piscina coberta

Es modifica el punt relatiu a Treballs de la Brigada
d’aigües que queda redactat de la forma següent:


d’obres i Serveis

Treballs dels Serveis de Manteniment Municipal i Serveis d’aigües que
s’obtindran de la Base de preus ITEC (Institut de tecnologia de la
construcció de Catalunya)

S’elimina el punt 5. Preus públics piscina coberta
3.- VIGÈNCIA
Les Ordenances Fiscals començaran a regir l'1 de gener de 2017, una
vegada publicat el seu text íntegre en el B.O. de la província.
4.- INFORMACIÓ PÚBLICA
L’acord de modificació de les Ordenances Fiscals se sotmetran a informació
pública per un termini de 30 dies en el que els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin adients, d’acord amb el
que estableix l’article 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals. Si en el transcurs de l´esmentat termini no es
presenten reclamacions, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament,
d’acord a l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals i el 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En el supòsit de produir-se reclamacions es portarà novament a sessió per a
la seva resolució, i s’acordarà l’aprovació definitiva.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
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Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
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El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
6.- MODIFICACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
DE LLORET DE MAR.
Vist que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2000/2016 de data
12/08/2016, es va suspendre el termini de presentació de propostes en la
licitació del contracte consistent en la prestació del Servei de Transport Urbà
de viatgers de Lloret de Mar, donat que diverses empreses havien formulat,
per diferents canals, peticions d’aclariment d’alguns aspectes del plec de
condicions econòmico administratiu i jurídic, del plec de prescripcions
tècniques així com dels seus annexos, i aquest decret va ser ratificat per
acord del Ple municipal de data 26/09/2016.
Atès que aquests escrits presentats no van ser formulats en cap cas com a
recursos especials en matèria de contractació sinó que efectuaven
preguntes i peticions d’aclariment, i posaven de manifest alguna
contradicció entre diferents clàusules dels plecs i dels seus annexos.
Atès que totes i cadascuna d’aquestes qüestions han estat estudiades
conjuntament pels Serveis Jurídics, els Servei d’Intervenció i la Secció de
Mobilitat d’aquest Ajuntament.
Vist la proposta efectuada per la Mesa de contractació reunida en data
25/10/2016 en el sentit d’efectuar algunes modificacions dels Plecs de
clàusules que regeixen la contractació així com d’algun dels seus Annexos.
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.- MODIFICAR la clàusula 9.III del Plec de Condicions Econòmico
Administratives i Jurídiques així com el seu Annex II en els següents
termes:
1.- Afegir, a la frase de la darrera casella del punt 3 que indica la
documentació a presentar dins el sobre número 3 (clàusula 9.III del plec de
condicions econòmico administratives), les paraules “i/o codi QR”, de tal
forma que la frase quedarà redactada de la següent manera:
“Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar amb
smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR”.
2.- Eliminar del darrer paràgraf de l’Annex II del Plec de condicions
econòmico administratives la següent frase: “... i serà utilitzat en la
valoració objectiva segons fórmula recollida en el Plec”.

SEGON.- MODIFICAR el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus Annexos
1, 2 i 5 en els següents termes:
1.- Eliminar del cinquè paràgraf de la clàusula 1.2.2 del plec tècnic la
següent frase: “i tenint en compte les subvencions que atorgui la
Generalitat de Catalunya o altres ens supramunicipals”.
2.- Modificar el primer paràgraf i el quadre de la clàusula 1.3.1 del plec de
condicions tècniques en el següent sentit:
A on deia “Actualment la flota del servei de transport urbà la formen un
total de 3 vehicles més un quart que fa les funcions de reserva. D’aquests,
l’ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat de continuar mantenint-ne tres
a disposició del contracte, amb la qual cosa el nou adjudicatari tindrà
l’obligació de fer-se’n càrrec (en la taula següent se’n detallen les
característiques”):
Matrícula
GI-6732BS
GI-7228BS
4284-FMM

Any
matriculació
2000
2000
2007

Marca i model
xassís
Scania L94UB 4x2
LB220
Scania L94UB 4x2
LB220
Iveco A65C18

Marca
carrosseria

Dimensions

Castrosua

10,5m x 2,5m

Castrosua

10,5m x 2,5m

Indcar

7,7m x 2,4m

ha de dir “Actualment la flota del servei de transport urbà la formen un total
de 3 vehicles més un quart que fa les funcions de reserva. D’aquests,
l’ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat de continuar mantenint-ne dos
a disposició del contracte, amb la qual cosa el nou adjudicatari tindrà
l’obligació de fer-se’n càrrec (en la taula següent se’n detallen les
característiques”):
Matrícula

Any
matriculació

GI-1967BT

03/2000

4284-FMM

03/2007

Marca
i
model
xassís
Iveco A59.12
ZCFC5980105264417
Iveco A65C18/WING
ZCFC65D000563163
4

Marca
Dimensions
carrosseria
Indcar Mago
7,62m x 2,16m
Urbano
Indcar
7,7m x 2,4m

3.- Afegir a les clàusules 1.4.1, 1.4.3 i 1.4.4 del plec de condicions
tècniques , concretament darrera de la frase “L’adjudicatari amortitzarà
aquest sistema durant el termini del contracte”, el següent text: “entès
aquest termini a efectes d’amortització de 6 anys”.
4.- Eliminar del paràgraf tercer de la clàusula 1.5.1 del plec de condicions
tècniques la següent frase: “per tal d e garantir les condicions de prestació
del servei en els casos en els quals no en sigui propietari, haurà de donar
compte per escrit, a la seva proposició, dels contractes o convenis, o en el
seu defecte compromís de tercers, per arrendar o vendre les instal·lacions

fent-hi constar la data, la vigència, la finalitat, l'acord i la signatura
d'ambdues parts”.
5.- Eliminar del darrer paràgraf de la clàusula 2.2.1 del Plec de condicions
tècniques la següent frase: “... i serà utilitzat en la valoració objectiva
segons fórmula recollida en el Plec”.
6.- Eliminar el tercer paràgraf de la clàusula 2.2.2 del plec de condicions
tècniques
que deia: “ En cas que els ingressos tarifaris reals siguin
superiors als plantejats per l’adjudicatari a la seva plica, aquests es restaran
a l’aportació econòmica que faci l’ajuntament de Lloret de Mar”.
7.- Eliminar del quadre inclòs dins la clàusula 2.2.2 del plec de condicions
tècniques l’epígraf “Subvencions d’explotació municipals”. Així mateix,
eliminar aquest mateix epígraf del quadre que està a la darrera pàgina de
l’Annex 5 del plec de condicions tècniques.
Eliminar la frase que diu “així com observar els ingressos procedents de les
subvencions obtingudes per l’Ajuntament” de la clàusula 2.2.2 del plec de
condicions tècniques. Així mateix, eliminar aquesta mateixa frase de
l’Annex 5 del plec de condicions tècniques.
8.- Eliminar el primer i segon paràgraf de la clàusula 2.2.3 del plec tècnic,
que deien el següent:
“Tres dels vehicles actuals en servei passaran al nou contracte amortitzats.
Es computarà com a cost anual de material mòbil el cost real sense IVA
resultant del pagament per part de l'empresa operadora de les quotes
mensuals derivades del sistema escollit de finançament (arrendament
financer, préstec, etc.)”.
9.- Eliminar del segon paràgraf de la clàusula 2.2.7 del plec de condicions
tècniques la següent frase: “Es liquidarà conforme a la despesa
efectivament realitzada, convenientment justificada documentalment”, i
substituir-la per aquesta: “Aquesta quantitat, que està prevista per cobrir
les necessitats de comunicació que tindrà l’entrada en funcionament del nou
contracte, està inclosa en les despeses fixes ja previstes en el quadre de
l'estimació del dèficit”
10.- Canviar el plànol de la Línia 2 de l’Annex 1 al plec tècnic en el que es
reflecteix un modificació de la ubicació de la parada de Los Pinares.
11.- Modificar el darrer paràgraf de la pàgina 5 de l’Annex 1 al plec tècnic
en el següent sentit:
A on deia “Expedicions a la demanda fora de les hores d’entrada/sortida
dels centres d'ensenyament, i els dies feiners no lectius”, ha de dir
“Expedicions a la demanda fora de les hores d’entrada/sortida dels centres
d'ensenyament, de dilluns a diumenge”.

12.- Eliminar del tercer paràgraf de l’apartat “Línia 3” de l’Annex 1 del
plec de condicions tècniques la següent frase: “Si hi ha passatge”
13.- Eliminar, dins el punt 3.2 de l’Annex 2 del plec de condicions
tècniques el següents criteris bàsics:
-

“Com a mínim dos seients amb amplada superior, especialment per a
PMR i de color diferenciat, amb fàcil accés respecte les dues portes.
Passadís interior no inferior a 80 cm d’ample entre ambdues portes”.

Substituir, els dos esmentats criteris bàsics pel següent:
-

“Com a mínim dos seients amb amplada superior, especialment per a
PMR i de color diferenciat, amb fàcil accés respecte la porta d'accés, que
haurà de disposar de dimensions suficients per arribar fins l'ancoratge”.

Així mateix, afegir dins el mateix punt 3.2, concretament dins
l’antepenúltim criteri bàsic, que la instal·lació d’un avisador acústic de
parada sol.licitada i de plafó visible pels viatgers, haurà de ser també en
francès, de manera que aquest criteri quedarà redactat de la següent
manera:
-

“Instal·lació d’un avisador acústic de parada sol·licitada i de plafó visible
pels viatgers en català, castellà, anglès i francès”.

14.- Eliminar del quadre primer (epígraf “subtotal” ) de l’Annex 5 del plec
de condicions tècniques la següent expressió: “límit màxim 255.000 €”.
TERCER.- Comunicar a l’Alcalde que, d’acord amb la delegació efectuada
per acord de Ple de data 26/09/2016, un cop adoptat el present acord de
modificació, es procedeix a resoldre aixecant la suspensió del termini de
presentació de proposicions.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
7.- DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L'ALCALDIA:



CANVI DE DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS A FAVOR
DEL REGIDOR Sr. JORDI SAIS i GIRALT.
CANVI DE NOMENAMENT D’UN MEMBRE DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A FAVOR DEL REGIDOR Sr. JORDI SAIS i
GIRALT.

Es dóna compte al Ple Municipal dels següents Decrets:
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2016LLDA002523
28/09/2016
REF. EXP.: G112016000521 DECRET DELEGACIONS REGIDORS
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

“Atès que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del
Sr. Joan Gou Campamar formalitzada davant el Ple municipal el
passat mes d’agost, ha pres possessió com a nou regidor el Sr. Jordi
Sais Giralt, presa de possessió que va formalitzar-se en el Ple
municipal del passat dia 26 de setembre de 2016.
Atès que com a conseqüència d’aquesta circumstància es considera
convenient realitzar algunes modificacions en les delegacions
genèriques i especials per a comeses específiques en favor dels
regidors.
Ateses les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 43 i següents del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(R.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a
comeses específiques que pot efectuar l’Alcalde en els Tinents
d’Alcalde i Regidors.
RESOLC:
PRIMER.- Reservar-se per aquesta Alcaldia la direcció de serveis i la
gestió en general de l’Àrea de Turisme.
SEGON.- Efectuar en favor del regidor Sr. Jordi Sais Giralt la
delegació especial per a comeses específiques en les següents
matèries:

-

Acció de govern (dins l’Àrea d’Alcaldia)
Biblioteca (dins l’Àrea de Serveis a la Persona)
Oficines de Turisme (dins l’Àrea de Turisme)
Comissionat per a la marca de la ciutat (dins l’àrea de Turisme)

TERCER.- Efectuar en favor del regidor Sr. Albert Robert Ribot la
delegació especial per a comeses específiques en la següent matèria:
-

Casal de la gent gran (dins l’Àrea de Serveis a la Persona).

QUART.- Efectuar en favor del regidor Sr. Jordi Sais i Giralt la
delegació com a regidor de barri de la Urbanització de la Rocagrossa.
CINQUÈ.- Les delegacions relatives a serveis i a assumptes
determinats comprendran la direcció interna i gestió dels serveis,
llevat les facultats de resolució respecte a tercers, sempre amb la
supervisió del titular de la delegació genèrica, dins de la qual
s’inscriuen les delegacions especials per a comeses específiques. No
obstant, en qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà delegar en el
regidor que ostenta delegació genèrica la facultat de resolució
respecte tercers.
Les delegacions relatives a barris, que es circumscriuran a l’àmbit
territorial de la delegació, comprendran la gestió dels diversos
assumptes d’interès pel barri, sempre en coordinació amb els regidors
que ostenten la delegació genèrica i especial en relació al servei o
matèria de que es tracti.
SISÈ.- Les expressades delegacions de l'Alcaldia no afectaran les
competències que legalment corresponguin al Ple ni les que s’han
delegat a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia, ni
inclouran l'exercici de les atribucions de l'Alcalde que legalment es
declaren no delegables i es desenvoluparan sota la direcció superior
d'aquesta Alcaldia.
SETÈ.- Aquesta Alcaldia es reserva el dret de rebre informació de la
direcció i gestió de les potestats delegades i a rebre informació prèvia
de les decisions que puguin afectar a més d'una àrea, així com a
conèixer amb anterioritat les decisions de transcendència.
VUITÈ.- Aquestes delegacions són modificables i revocables en
qualsevol moment, a criteri d'aquesta Alcaldia.
SETÈ.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i que es publiqui en
el Butlletí Oficial de la Província.”
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2016LLDA002557
30/09/2016

REF. EXP.: G112016000536
GOVERN LOCAL
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

DECRET

NOMENAMENT

MEMBRE

JUNTA

“Atès que com a conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor del
Sr. Joan Gou Campamar formalitzada davant el Ple municipal el
passat mes d’agost, ha pres possessió com a nou regidor el Sr. Jordi
Sais Giralt, presa de possessió que va formalitzar-se en el Ple
municipal del passat dia 26 de setembre de 2016.
Atès que com a conseqüència d’aquesta circumstància, i del fet que el
Sr. Gou era membre de la Junta de Govern Local, es considera
convenient que la vacant que va deixar el Sr. Gou a l’esmentat òrgan
sigui ocupada pel nou regidor Sr. Sais.
Atès el que disposen els arts. 20, 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 52 a 55 i 99 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 112
a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels ens locals, en relació a la composició de la Junta de Govern
Local.
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a membre de la Junta de Govern Local el
regidor Sr. Jordi Sais Giralt.
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la Intervenció i
Tresoreria municipals, pel seu coneixement i efectes escaients.
TERCER.- Que es doni compte d'aquesta Resolució al Ple de
l'Ajuntament, en la primera sessió que se celebri i que es publiqui al
Butlletí Oficial de la Província.”
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
8.- PROPOSTA DE REPRESENTACIÓ EN COMISSIÓ INFORMATIVA, I
EN DIFERENTS ORGANISMES i ENTITATS.
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 CIU Sr. Joan Gou Campamar i la seva substitució pel Sr.
Jordi Sais Giralt, cal procedir a efectuar diversos canvis de
representació d’organismes i entitats en els que el Sr. Gou hi tenia
representació, així com en les comissions informatives.
Es proposa a la Comissió Informativa de les Àrees d’Economia i
Empresa i de Serveis Centrals, l’emissió de dictamen favorable a la
següent proposta d’ACORD:
PRIMER.- Adscriure com a membre de la Comissió Informativa de
les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, el Sr. Jordi Sais
Giralt en substitució del Sr. Joan Gou Campamar, de manera que
estarà formada pels següents membres:
-

President: Jaume Dulsat i Rodríguez
Albert Robert i Ribot
Lluïsa Baltrons i Molina
Jordi Sais i Giralt
Marc Fuertes i Garcia
Richard Gerald Bentham
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Cristian Fernández i Madueño
Jordi Orobitg i Solé
Fco. Javier Rodríguez i Pacios
Jordi Hernández i Garcia
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez

SEGON.- Aprovar el canvi del Sr. Joan Gou en els següents òrgans,
que quedaran amb la següent composició:
CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL DE LA GENT
GRAN:
Albert Robert Ribot (abans Joan Gou)
Mònica Cunill Olivas
Xavier Pacios Rodríguez

COMISSIÓ DE PLATGES:
Jordi Sais i Giralt (abans Joan Gou)
Jordi Orobitg Solé
Antonio J. Lorente Estepa
Joan Bernat Pané
Richard Gerald Bentham
Xavier Rodríguez Pacios
Jaime Muzas Marcos
Enric Martínez Maiz
Paulino Gracia Montañez
LA SELVA, COMARCA DE L’AIGUA:
Jordi Sais i Giralt (abans Joan Gou)
TERCER.- Notificar aquest acord als organismes corresponents.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL PORT ESPORTIU DE
CALA CANYELLES, DE LLORET DE MAR.
FETS:
1.- En data 18 de març de 2016, la Junta de Govern Local acordà:
“PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del pla especial urbanístic
del port esportiu Cala Canyelles, de Lloret de Mar, promoguda pel Club Nàutic
Cala Canyelles i redactada per l’enginyer Jordi QUERA i MIRÓ, amb les
prescripcions següents:
* L’aprovació del present document de Modificació del Pla Especial, no
eximeix del compliment de les prescripcions i consideracions contingudes en
l’aprovació definitiva del PE vigent actualment.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes amb la
publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit
gironí, Tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, segons l’art. 85.5 del TRLUC i l’art 37 de la Llei
5/1998.
QUART.- Notificar el present acord a Club Nàutic Cala Canyelles com a
promotor d’aquest modificació de planejament derivat”

2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un mes
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província de
Girona núm. 72, de data 15 d’abril de 2016, Diari de Girona de data 23 de
març de 2016, Web Municipal i Tauler d'Anuncis de la Corporació. Durant el
termini d' informació al públic no s'hi han presentat al·legacions, tal i com es
desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que consta a
l'expedient administratiu tramès a aquests efectes.
3.- En data 2 de febrer de 2016, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Girona va emetre informe que concloïa que la present
modificació puntual del Pla especial urbanístic del Port esportiu Cala Canyelles
no ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica per la manca d’efectes
significatius que produeix sobre el medi ambient i la manca de diferències en
els efectes previstos o en la zona d’influència d’aquests terrenys.
La Direcció General de Transports i Mobilitat, en data 18 de febrer de 2016
emet informe en el qual dona conformitat a l’inici de la tramitació del present
expedient; i en data 4 de maig de 2016 emet informe favorable amb les
següents observacions:

- el document de la modificació puntual del pla especial ha de justificar la
innecessarietat de les places d’aparcament que es perden o plantejar la
seva reubicació alternativa.
- seria convenient aprofitar aquesta modificació per ajustar la delimitació de
domini públic portuari del Pla especial, en el sentit d’incloure-hi la zona de
domini públic marítim terrestre de penya-segats, en concordança amb la
zona portuària reflectida al plànol de l’acta de comprovació de les obres del
port.
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en data 25 de maig
de 2016, emet informe favorable.
L’Agència catalana de l’Aigua, en data 30 d’agost de 2016, emet informe
favorable.
La Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea del Ministerio de
Fomento, en data 13 de juny de 2016, emet informe favorable en relació a les
servituds aeronàutiques.
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en data 20 de maig de 2016,
emet informe en el que, tenint en compte l’abast i l’objecte de la modificació
de planejament proposada, així com la seva ubicació des del punt de vista
geològic, no es considera necessària l’elaboració d’un informe de valoració de
riscos geològics, ni afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
El responsable d’Obres i Regadius a Girona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, en data 29 d’abril de 2016, emet informe en
el sentit que pel que fa a l’afectació a sòl no urbanitzable, l’àmbit d’actuació
del projecte no està comprés en cap Pla Sectorial Agrari i que la planificació
que es pretén portar a terme no interfereix els plans d’aquest departament en
l’àmbit del desenvolupament rural a la zona.
El responsable de pesca marítima, medi marí i litoral del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en data 17 de maig de 2016,
emet informe en el sentit que la modificació proposada no afecta l’espai
natural massís de les Cadiretes-Ardenya ni tampoc les poblacions de
fanerògames marines.
I finalment, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en data 16 de juny
de 2016, emet informe amb les consideracions següents:
- en el plànol 03 es dibuixen de forma sensiblement correcte les línies de
delimitació del domini públic marítim terrestre i les zones de servitud de
trànsit i protecció, corresponents a l’expedient d’afitament DL-75-GI,
aprovat per O.M. de 18 de setembre de 2000. Tot això amb independència
de considerar que, davant de qualsevol desajustament en la representació
de les esmentades línies, prevaldran les dades dels plànols de delimitació
sobre els reflectits en el planejament.
- les modificacions plantejades només afecten a un petit àmbit en el qual es
proposa un canvi d’ús d’aparcament a sistema viari i no suposen una

alteració substancial de l’ordenació ni dels usos del pla especial aprovat. En
qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que els usos que es plantegin en
l’àmbit del port estaran subjectes a allò que es disposa en la legislació
específica, havent de comptar amb l’autorització de l’òrgan competent.
4.- En data 27 de setembre de 2016, RGE 20950, n’Albert Borràs i Sancho, en
representació del Club Nàutic Cala Canyelles, presenta la documentació del
text refós de la modificació puntual del pla especial urbanístic del port esportiu
Cala Canyelles, redactat per Enigest, SL, el qual incorpora els condicionants
dels informes sectorials emesos durant la tramitació.
5.- En data 30 de setembre de 2016, els Serveis Tècnics Municipals emeten
informe favorable, des del punt de vista estrictament tècnic, als efectes de la
seva aprovació provisional amb les següents consideracions:
- l’aprovació del present document de modificació del pla especial no
eximeix del compliment de les prescripcions i consideracions contingudes en
l’aprovació definitiva del Pla especial vigent actualment.
- s’incorpora d’ofici en la llegenda del plànol 8.1 i 8.2 d’ordenació de la
proposta la referència que ja es fa en el plànol 1 del document a les línies
de delimitació del domini públic marítimo-terrestre i les zones de servitud
de trànsit i de protecció que es dibuixen, en que prevaldran les
corresponents a l’expedient de deslinde DL-75-GI, aprovat per O.M. de 18
de setembre del 2000.
FONAMENTS DE DRET:
I.- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat
definitivament per acord de Govern GOV/157/2010 el 14 de setembre de
2010 i publicat en el DOGC 5735 de data 15 d’octubre de 2010.
II.- El POUM de Lloret de Mar, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21 de desembre de
2006 i publicat al DOGC 4994 de data 24 d’octubre de 2007, qualifica els
terrenys de sistema de port esportiu, clau 1.7.
III.- El Pla Especial urbanístic del port esportiu Cala Canyelles, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en
sessió de data 13 de juny de 2013 i publicat al DOGC 6417 de data 15 de
juliol de 2013.
IV.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 69, 85, 89, 96 i 101 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme;
articles 92 a 94 i 109 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme; i art 37 de la Llei 5/1998, de 17
d’abril de ports de Catalunya.
V.- La legislació aplicable ve recollida a l’art. 52 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal

i de règim local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la
seva aprovació el de majoria simple, d’acord amb l’art. 114 del citat
Decret Legislatiu en la seva redacció arrel de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el text refós de la modificació puntual del
Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu Cala Canyelles, de Lloret de Mar,
promogut pel Club Nàutic Cala Canyelles i redactat per Enigest, SL, amb les
següents consideracions:
- l’aprovació del present document de modificació puntual del pla especial
no eximeix del compliment de les prescripcions i consideracions contingudes
en l’aprovació definitiva del Pla especial vigent actualment.
- s’incorpora d’ofici, en la llegenda del plànol 8.1 i 8.2 d’ordenació de la
proposta, la referència que ja es fa en el plànol 1 del document a les línies
de delimitació del domini públic marítimo-terrestre i les zones de servitud
de trànsit i de protecció que es dibuixen, en que prevaldran les
corresponents a l’expedient de delimitació DL-75-GI, aprovat per O.M. de
18 de setembre del 2000.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient complert i diligenciat a la Direcció
General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar per a l’emissió de l’informe
previst en els arts. 112.a) i 117.2 de la Llei de Costes, amb caràcter previ a la
seva aprovació definitiva.
Tercer.- Remetre còpia de l’expedient complert i diligenciat del projecte, per
duplicat exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Quart.- Notificar el present acord als promotors d’aquest planejament derivat.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
10.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I
LES INSTAL.LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS
AFECTATS PER LA LLEI 5/2003.
FETS:
El Ple municipal de Lloret de Mar en sessió de data 30/10/2003
prengué l’acord d’aprovar el plànol de delimitació de les
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions afectades per la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana. Aquest acord fou publicat al BOP núm. 223, de 21/11/2003.
Atès que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, es va veure modificada per la
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar
va aprovar inicialment en data 20/04/2015 l’adaptació del document
per tal de donar compliment a la modificació de la Llei la qual amplia
les mesures a les urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i
edificacions situats en terreny forestal o en els cinc-cents metres que
els envolta.
Vist que el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, de la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat (núm. de registre d’entrada
E2015011206, de 29/05/2015) va realitzar una sèrie de
consideracions a la documentació inicial presentada per l’Ajuntament
de Lloret de Mar, aquest realitzà l’encàrrec als Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de la Selva per tal de modificar i adequar la
documentació inicialment aprovada.
Per part dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i de la
secció de Medi Ambient i Protecció Civil s’ha procedit a l’elaboració del
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la modificació de la Llei
5/2003, de 22 d’abril, atenent a les modificacions introduïdes per
l’article 179.3 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
En data 21/10/2016 (núm. de registre d’entrada E2016022967) el
Consell Comarcal de la Selva va presentar la següent documentació:
- Document d’acompanyament als plànol de delimitació de Lloret de
Mar segons el que estableix la Llei 5/2003, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals.

-

-

Mapa general del municipi amb la relació numerada dels subjectes
obligats (nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i
instal·lacions) amb localització sobre el mapa topogràfic de
Catalunya a escala 1:50.000.
Mapes de detall del nucli urbà de Lloret de Mar i de les
urbanitzacions del municipi amb localització sobre el mapa
topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000.
Còpia en format digital del document i dels mapes relacionats, així
com de les bases cartogràfiques generades en el procés
d’elaboració del present document en format SIG.

FONAMENTS DE DRET:
I.- La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals va ser
modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
II.- Que l’article 2.1 de la Llei 5/2003, relatiu al plànol de delimitació
de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades és
un dels modificats, quedant redactat de la manera següent:
«1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de
delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada
ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop
aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.»
III.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions d’acord i als efectes de les previsions de la Llei 5/2003,
de 22 d’abril.
SEGON.- Facultar expressament a l’alcalde-president per tal que, en
nom i representació d’aquest Ajuntament, presenti al Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya la documentació adient demanant que se li
doni el tràmit adequat.
TERCER.- Trametre aquest acord i el plànol de delimitació al

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural als efectes oportuns.
QUART.- Notificar aquest acord a les àrees municipals de SSPP i Medi
Ambient i de Protecció Civil.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
11.- PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE DONES, PERÍODE 2016-2019.
Vist l’informe emès per l’Assessora per al desenvolupament del Pla
Local de Dones de Lloret de Mar en data 19/10/2016, la part del qual
es transcriu a continuació:
“Antecedents:
Atès que la Junta de govern Local en data 14 de desembre va
aprovar el Pla Local de Dones de Lloret de Mar i aquest va ser
ratificat pel Ple de Municipal en data 28 de gener de 2008 amb
una vigència quadriennal.
Atès que el Ple Municipal en data 30 de gener de 2012 va
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 02/ 01 /12
per tal de prorrogar el citat Pla Local de Dones.
Atès que hi ha eixos del Pla Local de Dones de Lloret de Mar
que són plenament vigents i que encara manca per assolir
alguns els seus objectius.
Atès que cal continuar treballant per assolir-los aquests
objectius.
Atesa la informació facilitada per l’Institut Català de les Dones
referent al fet que en aquestes circumstàncies cal prorrogar el
Pla Local de Dones de Lloret de Mar per garantir-ne l’adequat
finançament.
Proposo:
L’obertura d’un expedient administratiu per a la pròrroga del
Pla Local de Dones de Lloret de Mar per un període quadriennal
per
tal
de
continuar
desenvolupant-ne
les
accions
corresponents.”
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.- Prorrogar el PLA LOCAL DE DONES de Lloret de Mar, durant
el període 2016-2019, per tal de continuar desenvolupant-ne les
accions corresponents.

SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de la Dona, per al seu
coneixement i efectes escaients.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
12.- APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE
DONES I HOMES.
Vist el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, en relació al pla estratègic
d’igualtat d’oportunitats i els criteris d’actuacions de les
administracions públiques per assolir l’ objectiu d’ igualtat entre
dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.
Atès el que estableix el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei de l’ Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic,en la disposició addicional setena, que les
administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de
tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat hauran
d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació
laboral entre dones i homes, tanmateix, hauran d’elaborar i aplicar un
pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de
condicions de treball, que sigui aplicable en els termes previstos en el
mateix.
Així mateix la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes, en el seu article 15.2 manifesta que els
ens locals que tenen òrgans específics de representació de personal
han d’aprovar un pla d’ igualtat de dones i homes que s’ha de definir
en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.
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 el Pla d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació inicial al tràmit d’informació
pública per un període de 30 dies mitjançant anunci al tauler d’edictes
municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la província de
Girona, a efectes de poder examinar i formular les reclamacions i/o
al·legacions que siguin convenients.

TERCER.- Aquesta aprovació esdevindrà definitiva si en el tràmit
d’informació pública no es presenten reclamacions i/o al·legacions.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AVANCEM, PER
UNA ADMINISTRACIÓ SOCIALMENT RESPONSABLE.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER A LA
DECLARACIÓ DELS BÚNQUERS I NIUS DE METRALLADORA DE LA
FINCA DE CAN CARRABANA, COM A ELEMENTS
D’INTERÈS
HISTÒRICO-ARTÍSTIC.
Sovint es pensa que Lloret de Mar no va patir el període de la Guerra
a Civil i que les seves conseqüències no van alterar la vida quotidiana
de lloretencs i lloretenques. Doncs al contrari, aquesta etapa es va
viure amb un marcat pas per la vila: presó, camps de refugiats,
camps de concentració, morts, desaparicions, repressió, ...
A la nostra vila trobem un clar exemple d'arquitectura com a element
defensiu, les trinxeres o búnquers de la finca de Can Carravana.
Aquest patrimoni, testimoni d'una etapa de la nostra historia a
reivindicar, es troba en un estat lamentable de deixadesa i
abandonament, no estan catalogades de la mateixa manera les
construccions aixecades en relació amb la Guerra Civil, principalment
les de defensa de la població.
Degut a la manca d'informació i documentació relacionada amb
l'origen i la construcció de les trinxeres o búnquers a la finca de Can
Caravana les investigacions han anat encaminades a recopilar els
records i vivències transmeses de generació en generació, mitjançant
la memoria oral.
Per aquest motiu, es proposa catalogar les estructures defensives de
la Guerra Civil que existeixen dins de la finca de Can Carravana.
Es tracta d’estructures fetes amb ciment armat i que acaben amb les
típiques mitges esferes o cúpules i, encara que popularment se’ls ha
anomenat búnquers, són nius de metralladora.
L’exercit republicà fou qui s’encarregà de dur a terme la seva
construcció. Aquestes construccions es van fer aproximadament a
partir de 1936, i anaren en augment a mesura que la guerra
s’acostava a casa nostra. Els nius de metralladores que hi ha a Lloret
de Mar podrien haver quedat vinculats directa o indirectament a una
de les línies defensives del territori català, ja que la nostra població
està molt a prop del que va ser la Línia 5: Lloret-Vidreres-Santa
Coloma de Farners- Olot- Camprodon- Coll d’Ares.
La majoria d’aquests nius de metralladores, conserven l'estructura
original i, encara es poden trobar tal com eren quan es van construir.
Però estan força degradats degut al vandalisme i a la manca de
polítiques proteccionistes i de conservació, així es solen trobar pintats
i sobretot plens de deixalles.

Proposem declarar element d'interès històrico-artístic el búnquer de
Can Carravana. Un conjunt de tres nius de metralladores amb
passadissos soterrats. Els tres nius de metralladores queden més o
menys, d’una forma desigual, exposats a l'exterior. Els passadissos
s’estenen a sota el bosc. Una part dels passadissos estan fets de
formigó, i les zones de paret irregular, estan excavades a pic i pala.
Per aquestes raons:
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció del següent
acord:
Instar a l’equip de govern a declarar element d'interès històricoartístic el conjunt de l’accés i nius de metralladora que formen el
Búnquer de la finca de Can Carravana per garantir-ne la preservació i
no desaparició de les estructures que formen part de la memòria
històrica de la Vila de Lloret de Mar.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, PER A
L’ESTACIONAMENT EN ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA EN
L’AVINGUDA JUST MARLÈS.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A raíz de los altercados y desórdenes públicos ocurridos en la avenida
Just Marlès el 11 de agosto de 2011, se tomó la decisión de prohibir
el estacionamiento en las zonas reservadas a la carga y descarga de
la mencionada avenida fuera del horario previsto para su utilización
por los vehículos comerciales.
Entendemos que es una medida que permite a la Policía controlar con
mayor facilidad lo que ocurre en una avenida tan transitada como
Just Marlès en época estival, en especial por la noche, cuando se
produce una mayor aglomeración de personas. Por lo tanto,
comprendemos que se mantenga esta pauta en los meses
comprendidos de junio a septiembre, donde la actividad y el
movimiento de personas es constante.
Sin embargo, a día de hoy, la imagen nocturna de la avenida Just
Marlès no tiene nada que ver con la del verano. Parte de los locales
de ocio nocturno se encuentran ya cerrados y la avenida Just Marlès
ha dejado de tener el movimiento y actividad que le caracteriza. Por
contra, en las zonas de carga y descarga sigue estando prohibido
estacionar, pese a que ya no se dan los extremos que motivan la
prohibición.
Por su parte, el artículo 103.4 de la Ordenanza municipal de
Circulación dispone que “A les zones reservades a la càrrega i
descàrrega, i fora de l’horari previst per a la seva utilització pels
vehicles comercials, es permetrà l’estacionament de la resta de
vehicles, amb les limitacions previstes als articles 85.2, 86 i 90
d’aquesta Ordenança”.
Por todo lo anteriormente expuesto proponemos en Pleno Municipal la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Que en el periodo comprendido entre los meses de octubre y
mayo se permita el estacionamiento de vehículos con las
limitaciones previstas en los artículos 85.2, 86 y 90 de la
Ordenanza municipal de Circulación, en las zonas reservadas

de carga y descarga de la avenida Just Marlès, fuera del
horario previsto para su utilización por los vehículos
reglamentariamente autorizados para el transporte de
mercancías, o de vehículos comerciales o de industrias, que
efectúen, en el lugar de estacionamiento, operaciones de carga
y descarga de mercancías, materiales o cosas relacionadas con
su actividad.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 02/11/2016.
Lloret de Mar, 28 d’octubre de 2016
El secretari general
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