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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 1/2016 
Dia: 8 de gener de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:29 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN BERNAT PANE, 5è Tinent d'Alcalde 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, 6è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 28 de desembre de 2015, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
1.1. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 3530/2015 - CONTRACTE 
MENOR DE SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA FORMALITZACIÓ 
D'UNA CANDIDATURA A FONS FEDER. 
 
REF EXP.: G112015000785 – 90/15 CM 
 
Vist que en data 31/12/2015 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 3530/2015, l’adjudicació mitjançant contracte menor a l’empresa 
CONSULTORIA EDENWAY, del contracte administratiu consistent el servei de 
consultoria per a la formalització d’una candidatura a Fons Feder. 
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Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 3530/2015 dictat en data 31/12/2015, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 3530/2015 

De data 31/12/2015 
 
REF. EXP.:CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA 
FORMALITZACIÓ D'UNA CANDIDATURA A FONS FEDER 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
G112015000785 (Exp. 90/15 CM) 
 
Vist l’informe emès per la Gerent de Turisme en data 31/12/2015, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar servei de consultoria 
per a la formalització d’una candidatura a fons FEDER. 
 
Atès que des de l’Àrea de Turisme l’esmentat servei s’ha sol·licitat a les 
empreses  Consultora  Edenway i Consultora Gallet i Niubó que presentessin 
pressupost per dur a terme els referits treballs, essent el més satisfactori als 
interessos municipal el presentat per l’empresa Consultora  Edenway, que 
ascendeix a la quantitat de 5.000 €, IVA a part. 
 

Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Consultora  
Edenway, l’objecte del qual consisteix en consultoria per a la formalització 
d’una candidatura a fons FEDER, per un import de 5.000 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
4320/64000 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a l’Àrea de Turisme i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
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1.2. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT I LA COL.LOCACIÓ 
D'ELEMENTS MULTIJOC EN 4 ÀREES D'ESBARJO DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000002 23/15 PN SP 
 
Vist el informe emès en data 10/12/2015  des de la secció de medi 
ambient, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació del subministrament i la col.locació d’elements multijoc en 4 
àrees d’esbarjo de Lloret de Mar, a la vegada que es faciliten les dades de 
les set empreses a les que es pot convidar a participar en aquest 
procediment negociat sense publicitat, i que són les següents:HAGS-
SWELEK SA, HAPPYLUDIC, HPA IBERICA SA, SILMAR SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS URBANOS SLU, MACROARQUITECTURA, LAPPSET ESPAÑA 
i OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert en els articles 169 i 173 (subministrament) del RD 
Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de contractes administratius de 
subministrament a través del procediment negociat sense publicitat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament i col.locació d’elements multijoc en 4 àrees d’esbarjo de 
Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques particulars regulador del procediment negociat sense publicitat 
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de subministrament. 
 
TERCER.- Convidar a les 7 empreses citades en el informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de 
condicions, el qual serà igualment tramès a les empreses convidades 
juntament amb la notificació del present acord.  
 
QUART.- D’acord amb allò establert a la clàusula 7 del Plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, es dóna un termini de 10 dies naturals 



 
 
 

4 
 

per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
 
1.3. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LA PARADA N. 48 I DE LA 
CAMBRA FRIGORÍFICA N. 12 DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000003- 01/16 CONCESSIÓ 
 
Vista la petició formulada per el Sr. FRANCISCO GAITÁN MOLINA, per la 
qual manifesta la seva voluntat de renunciar a la concessió de la parada  
núm 48 i de la cambra frigorífica núm. 12 de l’edifici del Mercat Municipal 
Diari de Lloret de Mar. 
 
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre 
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.-  Accedir a la petició formulada i acceptar la renúncia de la 
concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
 
Peticionari Concessió 
FRANCISCO GAITAN MOLLINA Parada núm. 48 

Cambra frigorífica n. 12  
 
SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2015, i sense dret a cap indemnització per part de la 
sol·licitant. 
 
TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a la peticionària com a 
titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat 
Municipal Diari.  
 
QUART.- Requerir al Sr. Gaitan que en un termini de 10 dies des de la 
notificació d’aquest acord, que torni a l’Ajuntament les claus de la parada 
48 del Mercat municipal diari, així com la cambra frigorífica número 12. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i 
Comerç respectivament, per al seu coneixement i efectes corresponents. 
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1.4. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES N. 56 I 57 DEL 
MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000004 02/16 CONCESSIÓ 
 
Vista la petició formulada per el Sr. MANUEL GAITAN GIL, per la qual 
manifesta la seva voluntat de renunciar a la concessió de les parades  núm 
56 i 57 de l’edifici del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar. 
 
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre 
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.-  Accedir a la petició formulada i acceptar la renúncia de la 
concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
 
Peticionari Concessió 
MANUEL GAITAN GIL Parades núm. 56 i 57 
 
SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2015, i sense dret a cap indemnització per part de la 
sol·licitant. 
 
TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a la peticionària com a 
titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat 
Municipal Diari.  
 
QUART.- Requerir al Sr. Gaitan que en un termini de 10 dies des de la 
notificació d’aquest acord, que torni a l’Ajuntament de Lloret de Mar les 
claus de les parades núm. 56 i 57. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i 
Comerç respectivament, per al seu coneixement i efectes corresponents. 
 
1.5. – (...) 
 
1.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, D'OBRA 
CONSISTENT EN L'ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ SITUADA A L'AV. 
VILA DE BLANES 2-4 DE LLORET DE MAR 
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REF EXP.: G112016000006 14/15 PN 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 28/12/2015, va acordar requerir 
a l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL, a fi que en el termini màxim 
de 5 dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec 
de  condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació 
urgent, del contracte d’obra conistent en l’enderroc de l’edificiació situada a 
l’Av. Vila de Blanes 2-4 de Lloret de Mar. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de 
condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS SLU, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de 
data 23/12/2015, a la vista dels informes emesos pel Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar el dia 22/12/2015. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU, el 
contracte administratiu consistent en l’enderroc de l’edificació situada a l’Av. 
Vila de Blanes, 2-4 de Lloret de Mar, en base a la proposta efectuada per la 
Mesa de Contractació en acta de data 23/12/2015, amb subjecció al plec de 
condicions economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es 
desprèn que el preu i el termini d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:     28.574,00  €, IVA a part 
- Termini d’execució:  3 setmanes, a comptar des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de 
l’obra. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 



 
 
 

7 
 

l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 15/1532/61905 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, i a la secció d’obra pública i, 
d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir 
a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
1.7. - SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ - DESENVOLUPAMENT URBÀ 
SOSTENIBLE I INTEGRAT (DUSI) CONFINANÇAT PEL PROGRAMA 
FEDER 2014-2020. 
 
REF EXP.: G112016000007  
 
Vista l’Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s’aproven les 
bases i la primera convocatòria per a la selecció d’estratègies de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI) que seran cofinançats 
mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-
2020. 
 
Vist que les DUSI susceptibles de rebre fons FEDER en 2014-2020 han de 
contemplar els 5 reptes següents: econòmics, ambientals, climàtics, 
demogràfics i socials. 
 
Vist que per part del consistori s’ha elaborat i/o aprovat diversos plans que 
recullen mesures transversals que poden conformar una Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat susceptible de rebre 
finançament en base a l’Ordre esmentada, entre els quals: 
 
- Pla operatiu de reconversió turística de Lloret de Mar 2014-2020 
- Pla Estratègic de Turisme 2010-2014 
- Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 
- Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) 
- Pla Local d’Acollida i Ciutadania (PLAC) 
- Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat (DUSI) de Lloret de Mar per al període 2014-2020, redactada per 
l’empresa EDENWAY. 
 
SEGON. Sol·licitar al MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS ajut econòmica per a dur a terme l’Estratègia DUSI de Lloret de 
Mar. 
 
TERCER. Facultar expressament a l’Alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
QUART. Comunicar aquest acord al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a l’àrea de Serveis Públics i Medi Ambient, a 
l’àrea de Serveis Econòmics i a Lloret Turisme, SL. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
1.8. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON 
D'ACTUACIÓ NÚM. 17 - SURO GROS 
 
REF EXP.: U312016000001  
 
F E T S 
 
1.- En data 10 de setembre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment el Compte de Liquidació Definitiva del 
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació núm. 17 – Suro Gros, 
elaborat segons la documentació aportada pel Tècnic Director de les Obres 
– Enginyer Municipal i els Serveis Municipals d’Intervenció, per un import 
total de 218.774,94 Euros (IVA inclòs).  
 
Segon.- Atorgar tràmit d’audiència als interessats pel termini d’un mes, a 
fi que puguin presentar les al·legacions que considerin adients en defensa 
dels seus legítims interessos.” 

 
2.- L’acord ha estat notificat individualment als propietaris, atorgant tràmit 
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d’audiència d’un mes. Durant aital termini, no s'ha presentat cap al·legació, 
tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que 
consta a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Resulta d’aplicació l’art. 53 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, 
així com amb l’art. 162 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme i que estableix que el compte de 
liquidació definitiva s’ha de sotmetre a tràmit d’audiència dels interessats, 
sense que sigui necessari el seu sotmetiment a informació pública, havent 
d’entendre com a interessats el que formen part de la comunitat 
reparcel·latòria que assenyala l’art. 129 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme amb la 
incorporació de les modificacions de la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 
 
II.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, l’òrgan 
competent per la present decisió és la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte de Liquidació Definitiva del 
Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació núm. 17 – Suro Gros. 
 
SEGON.- Notificar a tots els interessats i a la Intervenció Municipal. 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
1.9. -  (...) 
 
1.10. -  (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


