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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 4/2016 
Dia: 29 de gener de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:51 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 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
 
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 22 de gener de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
04.01.- (...) 
 
04.02.- (...) 
 
04.03.- (...) 
 
04.04.- (...) 
 
04.05.- (...) 
 
04.06.- (...) 
 
04.07.- (...) 



 
 
 

2 
 

 
04.08.- (...) 
 
04.09.- (...) 
 
04.10.- (...) 
 
04.11.- (...) 
 
04.12.- (...) 
 
04.13.- (...) 
 
04.14.- (...) 
 
04.15.- (...) 
 
04.16.- (...) 
 
04.17.- (...) 
 
04.18.- (...) 
 
04.19.- (...) 
 
04.20.- (...) 
 
04.21.- (...) 
 
04.22.- (...) 
 
04.23.- (...) 
 
04.24.- (...) 
 
04.25.- (...) 
 
04.26.- (...) 
 
04.27.- (...) 
 
04.28.- (...) 
 
04.29.- (...) 
 
04.30.- (...) 
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04.31.- (...) 
 
04.32.- (...) 
 
04.33.- (...) 
 
04.34.- (...) 
 
04.35.- (...) 
 
04.36.- (...) 
 
04.37.- (...) 
 
04.38.- (...) 
 
04.39.- (...) 
 
04.40.- (...) 
 
04.41.- (...) 
 
04.42.- (...) 
 
04.43.- (...) 
 
04.44.- (...) 
 
04.45.- (...) 
 
04.46.- (...) 
 
04.47.- (...) 
 
04.48.- (...) 
 
04.49.- (...) 
 
04.50.- (...) 
 
04.51.- (...) 
 
04.52.- (...) 
 
04.53.- (...) 
 
04.54.- (...) 
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SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 

 
4.55. -  
 
4.56. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ' AVALUACIÓ HIGIÈNICA I 
SANITÀRIA DE LA PISCINA MUNICIPAL 2016 
 
REF EXP.: 10602016000003 
 
Atès que en data 28/09/2009 el Ple municipal prengué l’acord d’adherir-se 
al catàleg de serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), sent aquesta condició un requisit necessari 
per poder accedir als diferents programes d’ajuts per donar cobertura a les 
competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la 
salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
Vistes les bases específiques reguladores del programa Pt06 “Programa de 
suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o 
de gestió municipal”, que té per objectius: 
 
- Dotar els ajuntaments amb piscines de titularitat i/o gestió municipal de 

les eines necessàries per adequar-se a la normativa sanitària aplicable a 
les piscines d’ús públic.  

- Millorar els elements de gestió i les mesures de prevenció necessàries 
per reduir els riscos associats a l’estat sanitari de les instal·lacions.  

- Garantir l’oferta formativa per tal de capacitar el personal gestor de les 
piscines de titularitat i/o gestió pública que duen a terme les tasques de 
planificació i manteniment higiènic i sanitari en aquestes instal·lacions.  

amb el qual es preveu realitzar el control higienicosanitari de la piscina 
municipal. 
 
Atesa la necessitat de realitzar els controls higiènics i sanitaris estipulats per 
la normativa sectorial aplicable es considera necessari sol·licitar ajut en el 
marc del programa Pt06, de servei directe finançat íntegrament per Dipsalut 
i gratuït per als ajuntaments, que inclou les següents accions: 
 
- Visita de la instal·lació per conèixer-ne el funcionament. 
- Efectuar l’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic de 

titularitat i/o gestió municipal, incloent les analítiques de l’aigua de bany. 
- Identificar els riscos associats a les instal·lacions. 
- Elaborar i implantar plans d’autocontrol de les instal·lacions. Visita 

d’assessorament i avaluació de la implantació dels plans de gestió. 
S’identificaran les àrees de millora i s’assessorarà i informarà de les 
mesures correctores que calgui instaurar. 

- Elaborar i implantar plans de control analític, que inclou la planificació 
anual de la recollida de mostres i la realització de l’analítica. 
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- Dissenyar i implantar un suport informatiu sobre les normes de règim 
intern de la instal·lació i les actituds personals dels usuaris que puguin 
comportar una reducció del risc. 

 
El proveïdor del programa, contractat per Dipsalut, elaborarà, actualitzarà i 
lliurarà a l’interlocutor municipal del programa un dossier tècnic que 
inclourà tota la documentació necessària per a la correcta gestió del risc de 
les instal·lacions segons la normativa d’aplicació. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a DIPSALUT el servei directe per dur a terme les 
accions previstes en el Programa Pt06 “Programa de suport a la gestió de la 
salubritat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o de gestió municipal”. 
 
SEGON. 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. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Dipsalut i a la secció d’Esports. 
 
4.57. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT RÈNTING, DE MAQUINARI I 
ELS SERVEIS NECESSARIS PER IMPLANTAR UNA SOLUCIÓ 
D´ESCRIPTORI VIRTUAL PER 100 USUARIS 
 
REF EXP.: G112016000033 - 22/15 PN SP 
 
Vist que en data 18/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament, 
mitjançant rènting, de maquinari i els serveis necessaris per implantar una 
solució d’escriptori virtual per 100 usuaris, va obrir la convocatòria 
corresponent mitjançant el procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules econòmico 
administratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les següents 
empreses a prendre part en l’esmentat procediment: DELL COMPUTER SA, 
SICI I LIBERITC. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses:  
 
 Plica núm. 1.- LIBERI ITC SL 
 Plica núm. 2.- SICI SL 
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Vist que en data 15/01/2016 per part del Secretari General es comprova la 
documentació i s’obren les ofertes econòmiques presentades. Quedant la 
Plica n. 2 (SICI SL) exclosa de la licitació, donant com a resultat que la més 
avantatjosa és la presentada per LIBERI ITC SL, per un import de 728,34 
€/mes, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol·licitada, a l’adjudicació del contracte. 
 
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.-  REQUERIR a l’empresa LIBERI ITC SL per tal de que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantía definitiva 
per un d’import  de 2.185,00 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 
del plec, i presenti la següent documentació:  

1. Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició. 
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública. 

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar 
previstos en aquesta clàusula. 

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5a del present plec. 

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 77 del RD Legislatiu 
3/2011.   
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8. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

9.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    Licitadors 
i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, es 
podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa impresa de la 
inscripció, juntament amb una Declaració responsable del licitador 
manifestant que les circumstàncies de la inscripció no han 
experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà l’aptitud 
de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial (solvència tècnica 
o professional), solvència econòmica i financera, i classificació, així com 
la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar. Per 
a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i 
 tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, 
procedint en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
TERCER.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa amb 
càrrec a la partida n. 9260/20600 del pressupost municipal. 
 
QUART.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa , així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’informàtica.  
 
4.58. - CONTRACTE MENOR - ACTUACION GRUPS PARTICIPANTS 
CARNAVAL 2016 
 
REF EXP.: G112016000034 CM 08/16 
 
Vist que des de la regidoria de festes, a través del qual es posa de manifest 
la necessitat de contractar a l’empresa PROMOCIONS ARTÍSTIQUES JOAN 
PLANAS SL, les següents actuacions per l’esdeveniment Carnaval 2016:  
 
ACTUACIÓ DIA I HORA Lloc IMPORT 

(IVA a part) 
DISCO MÒBIL 05/02/2016  Plaça de la Vila 300,00 € 
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JORGE 21:00 h 
GRAN PREMIER 06/02/2016 

23:30h 
Auditori Gran Casino 
Costa Brava 

2.000,00 € 

DISCOMÒBIL 07/02/2016 
23:00h 

Auditori Gran Casino 
Costa Brava 

1.785,00 € 

GRUP MARACIBO 10/02/2016 
21:00 h 

Plaça de la Vila 1.000,00 € 

 
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. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa PROMOCIONS 
ARTÍSTIQUES JOAN PLANAS SL, l’objecte del qual consisteix en les següents 
actuacions:  
 
 
ACTUACIÓ DIA I HORA Lloc IMPORT 

(IVA a part) 
DISCO MÒBIL 
JORGE 

05/02/2016  
21:00 h 

Plaça de la Vila 300,00 € 

GRAN PREMIER 06/02/2016 
23:30h 

Auditori Gran Casino 
Costa Brava 

2.000,00 € 

DISCOMÒBIL 07/02/2016 
23:00h 

Auditori Gran Casino 
Costa Brava 

1.785,00 € 

GRUP MARACIBO 10/02/2016 
21:00 h 

Plaça de la Vila 1.000,00 € 

 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3380.22602 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 l’empresa PROMOCIONS 
ARTÍSTIQUES JOAN PLANAS SL, a la secció de Festes i la Intervenció 
municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.59. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A 
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LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE VEHICLES AL FINAL DE 
LA SEVA VIDA ÚTIL 
 
REF EXP.: G112016000035 PO 01/16  
 
Vist l’informe emès en data 19/01/2016 per l’Inspector en Cap de la Policia 
Local, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació del servei de gestió de vehicles al final de la seva vida útil, 
conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
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 del servei de 
gestió de vehicles al final de la seva vida útil, i obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 9 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 26 dies naturals per presentar les proposicions, 
comptats a partir de l’endemà al de la darrera publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província o DOGC. 
 
TERCER.- D’acord amb el que preceptua  l’article 277.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de 
20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació del darrer anunci publicat 
al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC. 
 
4.60. - DIFERIR A DATA 31/03/2016 ELS EFECTES DE LA RENÚNCIA 
A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES N. 61, 62 I 63 INTERIOR, LA 
CAMBRA FRIGORÍFICA N. 1 I LA PLAÇA D'APARCAMENT N. 8 A LA 
PLANTA -1, DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000036 22/15 – concessions 
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Vista la petició de data 10/11/2015 (RGE 23180/2015), formulada per la 
Sra. Mª LUISA SÁNCHEZ GALLEGO, en representació de l’empresa 
CARNICERIA Mª LUISA SL, per la qual manifesta la seva voluntat de 
renunciar a la concessió de les parades  núm. 61, 62 i 63 interior, cambra 
frigorífica núm. 1 i aparcament 8 a la planta -1 del Mercat Municipal Diari de 
Lloret de Mar.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de 28/12/2015 va acordar acceptar la 
renúncia de l’empresa CARNICERIA MA. LUISA SL quedant resolta amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2015, i sense dret a cap indemnització 
per part del sol·licitant. 
 
Vist que en de data 14/01/2016 (RGE 723/2016), la Sra. Mª LUISA 
SÁNCHEZ GALLEGO, en representació de l’empresa CARNICERIA Mª LUISA 
SL, sol·licita pròrroga del primer trimestre de l’any 2016 de la concessió de 
les parades  núm. 61, 62 i 63 interior del Mercat Municipal Diari de Lloret de 
Mar. 
 
Vist l’informe de data 22/01/2016, emès pel Cap de Promoció Econòmica i 
Comerç. 
 
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.-  Acceptar la petició de pròrroga i diferir els efectes d’aquest 
renúncia de manera que la concessió quedarà resolta el dia 31/03/2016 la 
renúncia de la concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar: 
 

Peticionari Concessió 

CARNICERIA Mª LUISA SL 

Parades núm. 61, 62 i 63 interior, 
cambra frigorífica n. 1 i la plaça 
d’aparcament n. 8 planta -1 
 

 
SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 31 de març 
de 2016, i sense dret a cap indemnització per part del sol·licitant. 
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TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a l’empresa peticionària 
com a titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat 
Municipal Diari.  
 
QUART.- Requerir a la Sra. Mª Luisa Sánchez Gallego que una vegada 
resolta la concessió, haurà de tornar a l’Ajuntament abans del dia 12  d’abril 
de 2016 totes les claus de les parades 61-62-63 interior del Mercat 
municipal diari, així com la cambra frigorífica de menuts número 1, i a la 
plaça d’aparcament número 8 planta -1. 
 
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. 
 
4.61. - MODIFICACIÓ DE CONTRACTE - SERVEI CONSISTENT EN LA 
REALITZACIÓ DEL PLA DE CIUTADANIA "PLAC" 
 
REF EXP.: G112016000038 02/14 PO 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 16/06/2014, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu del Servei consistent en la 
realització del pla de ciutadania “PLAC” , a la Fundació SERGI per un import 
de 194.765,00 €/any. 
 
Atès que en data 22/01/2016 la Directora de la Secció de Benestar i Família 
va emetre informe tècnic en el que s’exposa que dins de les accions a 
realitzar, no estava previst la realització d’informes d’arrelament i que per 
aquest motiu cal ampliar la jornada laboral d’una de les tècniques del Plac, 
en concret son 5 hores, amb un cost global de 4.335,00 €/any IVA  a part, 
que representa un increment d’un 2,2 % en el preu total del contracte.  
 
Vist que l’empresa adjudicatària està d’acord amb l’esmentada modificació. 
Atès allò establert en l’article 105 i següents del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la clàusula 21 del plec de clàusules de la 
licitació en relació a la modificació dels contractes administratius de serveis. 
 
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.- Modificar el contracte administratiu de del Servei consistent en la 
realització del pla de ciutadania “PLAC” , a la Fundació SERGI, modificació 
que  implicarà  una ampliació de l’import d’adjudicació en 4.335,00 €/any € 
IVA a part. 
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SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Fundació SERGI, a la Secció 
de Benestar i Família i a la Intervenció municipal, per al seu coneixement i 
efectes escaients i publicar al perfil del contractant l’acord de modificació. 
 
4.62. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT, A TRAVÉS DE RÈNTING, DEL VEHICLE 5380 HBJ 
DESTINAT AL SERVEI D'AUXILIARS DE PROTECCIÓ DE L'ENTORN 
 
REF EXP.: G112016000039 27/10 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió  celebrada  el dia 06/08/2010,  
va adjudicar a l’empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORIENTING 
SA) el contracte de subministrament, a través de rènting, d’un vehicle tipus 
PICK-UP marca Nissan Navara 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King CAB per al 
Servei d’auxiliars de protecció de l’entorn, matrícula 5380 HBJ, per un 
import de 637,37 €/mensuals, IVA a part, el qual finalitzava el dia 
14/01/2016. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica mig de Medi Ambient, en data 
19/01/2016, que posa en manifest que en tant que incoar una nova licitació 
per l’adjudicació del subministrament mitjançant rènting d’un altre vehicle 
caldrà comptar amb un marge de temps per ser subministrat el nou vehicle 
i adequar-lo a les necessitats del servei, i per tant, la necessitat de pròrroga 
durant 6 mesos de l’esmentat contracte de rènting.  
 
Vist que l’empresa BBVA AUTORENTING (FINANCIA AUTORIENTING SA) a  
manifestat la seva conformitat amb l’esmentada pròrroga 
 
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 pròrroga del contracte de subministrament, a través de 
rènting, d’un vehicle tipus PICK-UP marca Nissan Navara 2.5 dCI (190 CV) 
4x4 XE King CAB per al Servei d’auxiliars de protecció de l’entorn, matrícula 
5380 HBJ, durant 6 mesos. L’import del rènting és de 637,35 €/mensuals, 
IVA a part.  
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/1721/20400 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BBVA AUTORENTING 
(FINANCIA AUTORIENTING SA), a la Secció de Medi Ambient i a la 
Intervenció Municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
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4.63. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, SERVEI CONSISTENT 
EN EL SUBMINISTRAMENT, CONSERVACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT 
D'UNITATS SANITÀRIES FEMENINES I CATIFES ANTIBRUTÍCIA DE 
LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR 
 
REF EXP.: G112016000040 PN SP 19/15 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 28/12/2015, va acordar requerir 
a l’empresa SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SAU 
(PHS SERKONTEN) a fi que en el termini màxim de 10  dies hàbils aportés 
la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  condicions, per tal 
de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, 
consistent en el subministrament d’unitats sanitàries femenines i catifes 
antibrutícia de les dependències municipals de l’Ajuntament 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. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 174 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 SERVICIO DE CONTENEDORES 
HIGIENICOS SANITARIOS SAU (PHS SERKONTEN) el contracte 
administratiu de serveis consistent en subministrament d’unitats sanitàries 
femenines i catifes antibrutícia de les dependències municipals de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb subjecció al plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 
que el preu i la durada del contracte són els següents: 
 

- Preu i millores:      
- 2,00 €/mes, IVA a part, per unitat higiènica 
- 5,00 €/mes, IVA a part, per catifa de 0,85X0,90 
- 5,80 €/mes, IVA a part, per catifa de 0,85X1,50 
- 8,00 €/mes, IVA a part, per catifa de 1,10X2,80 
- 15,55 €/mes, IVA a part, per catifa de 1,50X2,50 
 
- 3 dies entre la sol·licitud del servei i la recollida extraordinària 
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Durada:  El contracte tindrà una durada de 2 anys , a comptar des de la 
data de la seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte 
es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de 
contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 
anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  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, 
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 les partides pressupostàries que 
corresponguin a cada grup de programa de despesa i als conceptes 
econòmics 21xxx. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- 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 de Medi 
Ambient, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
4.64. - CONTRACTE ARRENDAMENT DEL TITULAR DE LA PARADA 59-
60 INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LA PLAÇA 
D'APARCAMENT NÚMERO 13 PLANTA -1 
 
REF EXP.: G112016000041 04/16 ARRENDAMENT 
 
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 24/03/2014 
es van declarar extingits els contractes de lloguer de cambres frigorífiques i 
aparcaments del Mercat Municipal que no anaven vinculats a la titularitat 
d’una parada. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. SEBASTIAN RAMOS CANO (RGE 
970/2016) concessionari de la parada 59-60 interior del Mercat Municipal 
diari sol.licitant l’arrendament d’una plaça d’aparcament al Mercat Municipal 
diari de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe de data 22/01/2016 emès per el cap de la Secció de Promoció 
Econòmica i Comerç del qual es desprèn que la plaça lliure més adient seria 
la número 13 planta -1 de Mercat Municipal Diari.  
 
Condicions: 
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- Preu lloguer mensual de cada plaça d’aparcament: 40€ IVA a part. 
-  Durada: Fins l’aprovació del nou plec de condicions del Mercat 
Municipal Diari. 
  
- Aquests arrendaments de places d’aparcament i/o cambres 

frigorífiques sempre aniran vinculats al titular de la parada de tal 
manera que, en cas de renúncia, baixa o qualsevol altra 
circumstància per la qual els titulars ho deixin de ser, aquests 
contractes quedaran sense efecte, retornant la possessió d’aquests 
elements automàticament a l’Ajuntament.   

- Els arrendataris hauran de retornar les claus en un període no 
superior a 5 dies hàbils des de la data de finalització de 
l’arrendament.  

- Pel que fa a les cambres frigorífiques, en cas de no retornar les claus, 
l’Ajuntament actuarà d’ofici en execució subsidiària procedint al canvi 
de pany i retirant a l’abocador municipal, en cas que sigui necessari, 
qualsevol material dipositat al seu interior. Les despeses d’aquest 
canvi de pany aniran a càrrec de l’interessat.   

 
Vist que es justifica l'arrendament directe de les places d'aparcament i 
cambres frigorífiques als titulars de parades que no tenen d'altres places 
d'aparcament o cambres frigorífiques adjudicades, donat que aquests 
elements resulten necessaris per donar compliment a la funció de servei 
públic que realitza el mercat diari, en aplicació d'allò que es preveuen als 
articles 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, i de l'article 137.4.c) 
de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, de 3 de 
novembre.  
 
Atès del que es desprèn de l’art. 4.1.p) del RD Legislatiu 3/2011, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, dels contractes d’arrendament 
celebrats per les administracions públiques tindran la consideració de 
contractes privats i, per tant, els és aplicable la legislació de dret privat pel 
que fa als seus efectes i extinció. 
 
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 el contracte d’arrendament de  la plaça d’aparcament núm 
13 planta -1 del Mercat Municipal diari,  entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i 
el Sr. SERBASTIAN RAMOS CANO, d’acord amb les condicions a dalt 
establertes.  
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SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord i per a la signatura de l’esmentat 
contracte d’arrendament.  Al qual s’adjunta plànol indicatiu. El lliurament de 
claus és farà efectiu al mateix moment de la signatura del contracte (SSJJ -  
contractació. 2a planta. Pl. De la Vila, 1). 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sr. Ramos, a l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Diari Municipal, a la Secció de Promoció 
Econòmica i Comerç i la Secció de Rendes de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.65. - APROVACIÓ PLEC CONDICIONS I REQUERIMENT PREVI A 
L'ADJUDICACIÓ A AUDIFILM ABI SL, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI CORPORATIU DE L'AJUNTAMENT 
DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000042 01/16 PN SP EXCLUSIVITAT 
 
Vist l’Informe emès en data 22/01/2016 pel Cap de la Secció d’Informàtica 
d’aquest Ajuntament, en el qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei de manteniment de programari corporatiu de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que en aquest informe es posa de manifest que la propietat 
intel·lectual i drets d’exclusiva d’aquests productes de software són del 
proveïdor del qual l’Ajuntament té la base de programari que utilitza per 
tota la seva gestió administrativa, l’única empresa que pot subministrar 
aquest servei per raons tècniques, d’exclusivitat i propietat intel·lectual del 
producte és l’empresa AUDIFILM ABI SL. 
 
Vist allò que es regula en l’article 170.d) del RD Legislatiu 3/2011 de 
Contractes del Sector Públic,  que preveu l’adjudicació de contractes per 
procediment negociat quan “per raons tècniques o artístiques o per motius 
relacionats amb els drets d’exclusiva el contracte només es pugui 
encomanar a un empresari determinat”.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 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: 
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PRIMER. Aprovar les el plec de clàusules regulador del contracte de serveis 
de manteniment del Programari corporatiu de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 
 
El contracte tindrà una durada d’2 anys des de la seva signatura, amb 
possibilitat de pròrroga expressa, mitjançant acord de l’òrgan de 
contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 
anys més, i un preu de 51.980,00 €/anual, IVA a part.   
 
SEGON. Efectuar a favor de AUDIFILM ABI SL, requeriment previ a 
l’adjudicació del contracte de servei de manteniment de programari 
corporatiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar, perquè en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des de la notificació del presenta acord presentin a 
l’Ajuntament la següent documentació: 
 

1. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 
persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signarà el contracte, així 
com còpia autenticada del DNI d’aquest representant. 

2. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions 
de contractar previstes a l’article 60 del RD Legislatiu 3/2011. 

3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les condicions 
especials d’incompatibilitat  per contractar previstes a l’article 56  del 
RD Legislatiu 3/2011.  

4. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la 
garantia definitiva del contracte per import de 5.198,00 €. 

6. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles 
danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €. 

 
TERCER. Una vegada presentada aquesta documentació i trobada correcta, 
l’Ajuntament procedirà a efectuar l’adjudicació i, posteriorment, la 
formalització d’aquest contracte. En cas de que AUDIFILM ABI SL, no 
presenti en temps i forma la documentació requerida, l’Ajuntament podrà 
desistir del procediment de contractació. 
 
QUART. Notificar aquest acord a AUDIFILM ABI SL, a la secció 
d’Informàtica, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
4.66. - APROVACIÓ CONTRACTE PRIVAT DE PATROCINI DEL RALLY 
COSTA BRAVA HISTÒRIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
I CLUB RALLYCLASSICS EDICIÓ XIII 
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REF EXP.: G112016000043-  01/16 DIVERSOS 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en promocionar 
econòmicament la població mitjançant diferents activitats, sobretot aquelles 
que tinguin a veure amb el món de l’esport. 
 
Vist que el Rally Costa Brava Històric s’ha convertit, en dotze edicions, en 
un dels millors ral·lis de l’especialitat, com així ho ha manifestat la 
Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), participants, mitjans de 
comunicació i espectadors. 
 
Vist l’informe emès per el tècnic de  Promoció econòmica i comerç de data 
27/01/2016 en el qual es posa de manifest que el Sr. Alejandro Romaní i 
Balcells, és el titular de la marca “Rally Costa Brava Històric”, amb registre 
a la Oficina española de patentes y marcas número 2.580.072 i en data 
20/09/2013 ha cedit al Club RallyClassics, amb NIF G63265813 l’ús de la 
marca “Rally Costa Brava Històric” per un període de 4 anys, per les 
edicions XI, XII, XIII i XIV. 
 
Vist que en data 20/09/2013, el Club RallyClassics mitjançant acord de la 
seva Junta Directiva accepta la cessió d’ús de la marca “Rally Costa Brava 
Històric”. 
  
Vist que el Club RallyClassics està especialitzat en l’organització de ral.lis i 
d’altres activitats relacionades amb el món del motor. 
 
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar contractes privats amb entitats privades sempre que 
els pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
Atès 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 el contracte privat de patrocini del “RALLY COSTA 
BRAVA HISTÒRIC” entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Club 
RallyClassics, per un import de 30.000 € IVA inclòs, per l’edició 2016, per 
cobrir les despeses d’organització, gabinet de premsa, participants, 
permisos, assegurances, drets de calendari, comissaris, emissores, 
cronometratge, trofeus, cerimònia de lliurament de premis, informàtica i 
comunicacions, retolacions, seguretat privada, llum i so, i altres 
proveïdors...).  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquest contracte a la partida 
16/4330/22602 del pressupost d’enguany. 
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TERCER.- La DURADA el contracte privat de patrocini del “RALLY COSTA 
BRAVA HISTÒRIC” és per 1 sola edició, el XIII Rally Costa Brava Històric 
2016 que tindrà lloc els dies 17-20 de març de 2016. 
  
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a Club RallyClassics, a la Secció de 
Promoció econòmica i comerç i a la intervenció municipal pel seu 
coneixement. 
 
4.67. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - OBRA URBANITZACIÓ DELS 
CARRER CALAFATS, TRAVESSIA VENÈCIA I PINTOR HUGUET EXP 
10/09 PN 
 
REF EXP.: G112016000044 02/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa FABREGAS IMMOBLES SL, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en l’execució de les 
obres d’urbanització dels carrers Calafats, travessia venècia i Pintor Huguet. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 17/12/2015, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
13/09/2013 (n. registre 54/2013). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Serveis Públics en data 11/01/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès 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 aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FABREGAS IMMOBLES SL 10/09 PN 

SP 
6.593,32 € NP 370800 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.68. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ' OBRA DE RENOVACIÓ DE 
CANOCADA D'AIGUA POTABLE AL DIPÒSIT DE LA URBANITZACIÓ 
LLORET BLAU 14/11 PN SP 
 
REF EXP.: G112016000045 03/16 DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL, s’ha sol·licitat 
la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en l’execució de l’obra de 
renovació de canonada d’aigua potable al dipòsit de la urbanització Lloret 
Blau (EXP. 14/11 PN SP). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 11/01/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
14/09/2011 (n. registre 152/2011). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Serveis Públics en data 21/12/2015, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès 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 aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
AQUALIA GESTION INTEGRAL 14/11 PN 

SP 
4.995,56 € NP 370800 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
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4.69. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - SERVEI CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT D'UN CASAL D'ESTIU A L'ESCOLA PERE 
TORRENT EXP 02/12 PO 
 
REF EXP.: G112016000046 - 04/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’AMPA CEIP PERE TORRENT, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució del Servei consistent en el 
desenvolupament d’un casal d’estiu a l’escola Pere Torrent (EXP 02/12 PO). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 17/12/2015, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 17/06/2012 
(n. registre 2012INGD-101). 
 
Vist l’informe emès per la secció d’educació en data 22/01/2016, conforme 
és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès 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 aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
AMPA ESCOLA PERE 
TORRENT 

02/12 PO 4.895,50 € NP 320080 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.70. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - SERVEI CONSISTEN EN LA "TARDA 
JOVE"EXP. 01/15 PN SP 
 
REF EXP.: G112016000047 - 05/16 – diversos 
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Vist que per part de la FUNDACIÓ SERGI, s’ha sol·licitat la devolució de la 
fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució del servei consistent en la 
“TARDA JOVE”. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 18/12/2015, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 29/03/2014 
(n. registre 2014INGD-1269). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Benestar i Família en data 22/12/2015, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès 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 aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FUNDACIÓ SERGI 01/15 PN 

SP 
1.686,42 € NP 320140 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.71. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - OBRES DE CONDICIONAMENT DEL 
TERRENY/ACTUACIONS PRÈVIES PER A LA FUTURA CONSTRUCCIÓ 
D'UN EDIFICI ON S'UBICARAN ELS SERVEIS DE POLICIA LOCAL I 
PROTECCIÓ CIVIL EXP 13/12 PN SP 
 
REF EXP.: G112016000048 06/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa MUR D’ART SL, s’ha sol·licitat la devolució de 
la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
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contracte administratiu consistent en l’execució de les obres de 
condicionament del terreny/actuacions prèvies per a la futura construcció 
d’un edifici on s’ubicaran els serveis de Policia Local i Protecció civil 
EXP.13/12 PN SP. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 28/01/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 20/07/2012 
(n. registre 2012INGD-115). 
 
Vist l’informe emès per la secció d’urbanisme en data 28/01/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès 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 aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
MUR D’ART SL 13/12 PN 

SP 
2.722,19 € NP 320140 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
4.72. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
IDÀRIA i L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR,  PER A CONTRACTAR 4 
PERSONES DINTRE DEL PROGRAMA "SALUT I CRISI" 2015 -2016. 
 
REF EXP.: G112016000049 - conveni 06/16 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar ha rebut una subvenció per la 
quantia  de 33.192 €, procedent de la Diputació de Girona - DIPSALUT, en 
concepte de suport econòmic pel finançament d’accions d’ocupació 
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remunerada de persones afectades per la crisi, en el marc del Programa 
“Salut i Crisi” 2015-2016 (Pm10). 
 
Vist que en les bases d’aquesta subvenció es preveu la possibilitat d’establir 
convenis de col.laboració amb tercers actors (externs) per a la contractació 
de persones afectades per a la crisi econòmica. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data 22/01/2016, 
del que es desprèn que durant el 2015 l’Ajuntament i l’empresa d’inserció 
laboral IDÀRIA SCCL van establir un conveni de col.laboració per dur a 
terme el projecte BOSCOS, que va ser tot un èxit ja que de les 4 persones 
contractades 3 s’han pogut inserir en el mercat laboral. 
 
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
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 el conveni entre aquest Ajuntament i l’entitat IDARIA 
EMPRESA D’INSERCIO SCCL., l’objecte del qual és la contractació a través 
d’aquesta cooperativa de treball, de 4 persones per un període de 6 mesos, 
dins el programa de “Salut i Crisi” de suport econòmic per al finançament 
d’accions d’ocupació remunerada de persones afectades per la crisi, pel qual 
Dipsalut ha atorgat a l’Ajuntament de Lloret de Mar la quantitat de 33.192€, 
subvenció que l’Ajuntament revertirà a la cooperativa IDÀRIA en concepte 
del cost de contractació del personal que durà a terme el projecte, el qual 
serà contractat per dita entitat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT), a  
l’entitat IDARIA EMPRESA D’INSERCIO SCCL., a la Secció de Benestar i 
Família i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
4.73. – (...) 
 
4.74. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA i AQUEST AJUNTAMENT, PER L'ASSESSORAMENT TÈCNIC 
EN MATÈRIA D'ARQUITECTURA (INFORMES OBRES MAJORS). 
 
REF EXP.: G112016000051 - CONVENI 04/16 
 
Vist que el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA disposa d’un servei 
d’assessorament a municipis per part dels seus serveis tècnics. 
 



 
 
 

25 
 

Vist que l’Ajuntament de Llort de Mar està interessat en l’assessorament 
tècnic i urbanístic continuat per informar les llicències d’obres majors. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 el conveni entre aquest Ajuntament i el CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, l’objecte del qual és la col.laboració d’un 
arquitecte superior del Consell per a informar les llicències d’obres majors 
del nostre municipi, en els termes que figuren en les condicions tècniques i 
econòmiques del servei ofertat. 
 
SEGON.- Anirà a càrrec de l’Ajuntament de Lloret de Mar la quantitat de 
4.198,40 €, de conformitat a l’Ordenança Fiscal n. T06 del Consell Comarcal 
de la Selva, que fixa la taxa vigent per assessorament d’un arquitecte en 42 
€/hora més despeses de desplaçament. Hi ha suficient consignació 
pressupostària a la partida 16.1522.22706 del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Aquesta acció es realitzarà en el període comprès entre els dies 
01/02/2016 a 10/04/2016, amb exclusió del període comprès entre el 14 i 
27 de març, i representa una dedicació total de 112 hores (8 setmanes). 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva, a la secció 
d’urbanisme i obres, a Recursos Humans i a la Intervenció municipal  per al 
seu coneixement. 
 
4.75. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA i AQUEST AJUNTAMENT, PER L'ASSESSORAMENT TÈCNIC 
EN MATÈRIA D'ARQUITECTURA TÈCNICA (INFORME I REVISIÓ DE 
PRIMERES OCUPACIONS i DEVOLUCIÓ FIANCES). 
 
REF EXP.: G112016000052 - CONVENI 05/16 
 
Vist que el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA disposa d’un servei 
d’assessorament a municipis per part dels seus serveis tècnics. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en l’assessorament 
tècnic i urbanístic continuat per informar i revisar les primeres ocupacions i 
per devolució de fiances prèviament dipositades. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
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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 el conveni entre aquest Ajuntament i el CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, l’objecte del qual és la col.laboració d’un 
arquitecte tècnic del Consell per informar i revisar les primeres ocupacions i 
per devolució de fiances prèviament dipositades, en els termes que figuren 
en les condicions tècniques i econòmiques del servei ofertat. 
 
SEGON.- Anirà a càrrec de l’Ajuntament de Lloret de Mar la quantitat de 
5.440,80 €, de conformitat a l’Ordenança Fiscal n. T06 del Consell Comarcal 
de la Selva, que fixa la taxa vigent per assessorament d’un arquitecte tècnic 
en 36 €/hora més despeses de desplaçament. Hi ha suficient consignació 
pressupostària a la partida 16.1522.22706 del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Aquesta acció es realitzarà en el període comprès entre els dies 
01/02/2016 a 08/05/2016, amb exclusió del període comprès entre el 14 i 
27 de març, i representa una dedicació total de 168 hores (12 setmanes). 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva, a la secció 
d’urbanisme i obres, a Recursos Humans i a la Intervenció municipal  per al 
seu coneixement. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
4.76. - MODIFICACIÓ CONTRACTE LABORAL TEMPORAL FINS 
RESOLUCIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ-EDUCADORA LLAR D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000022 – 22-2016-DIV-MODIF-CONTRACTE  
 
Vist que en per Acord de Ple de data 21 de desembre de 2015, es va 
aprovar la Plantilla per a l’any 2016.  
 
Vist que en l’Annex I de l’esmentada Plantilla es crea una plaça de Tècnic 
Auxiliar Educadora (C1) i es procedeix a amortitzar la plaça existent d’ Aux. 
Tècnic Monitora (C2).  
 
Vist que la Plantilla ha esta publicada en el BOP i en el DOGC en data 
26/01/2016.  
 
Atès que, actualment la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA, està 
contractada com a Monitora de la Llar d’Infants (C2), amb contracte laboral 
d’interinitat, fins a resolució del procés de selecció, transformació o 
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amortització de la plaça (art. 4 RD 2720/98) i que aquesta plaça ha estat 
amortitzada. 
 
Vist que, es fa necessari modificar el contracte de la Sr. VILAR, en el sentit 
de que la categoria, d’acord amb la Plantilla, ha de ser de Tècnic Aux. 
/Educadora (C1). 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’establert a l’art. 4 
del R.D. 2720/98 de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’E.T. en matèria de contractació i, d’acord amb el que disposen els arts. 21 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’art. 291 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; 7, 55 i 94 del Decret 214/90 de 30 de juliol i resta de 
disposicions vigents en la matèria. 
 
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. Modificar el contracte de la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA, 
amb categoria d’ Educadora de Llar d’ Infants (Cat. C1), amb contracte 
laboral d’interinitat, la durada del qual quedarà condicionada a la resolució 
del procés de selecció, transformació o amortització d’aquesta plaça (art. 4 
RD 2720/98). La modificació serà amb efectes del proper 1 de febrer de 
2016. Dins d’aquest període quedaran incloses les vacances que li 
corresponguin a la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA pel temps 
treballat. 
 
SEGON. Que es doni trasllat del present acord a l’interessada, a la Directora 
de la Llar d’ Infants i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 
4.77. - APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE l' ESCOLA D'ART FLORAL 
DE CATALUNYA I L' AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000025  
 
Vist que l’ Escola d’ Art Floral de Catalunya i l’ Ajuntament de Lloret de Mar 
estan interessats en signar un conveni marc perquè els alumnes del citat 
centre efectuïn pràctiques en vàries seccions de l’ Ajuntament. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’ Escola d’ Art Floral 
de Catalunya. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’ Escola d’ Art Floral de Catalunya. 
 
4.78. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRACTIQUES- ESCOLA 
D'ART FLORAL DE CATALUNYA 
 
REF EXP.: G132016000026  
 
Vist que l’Escola d’ Art Floral de Catalunya, està interessada en que un dels 
seus alumnes efectuï les pràctiques a la Secció de Medi ambient-Parcs i 
jardins de l’ Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb l’ Escola d’ Art Floral 
de Catalunya,en el sentit que aquest alumne pugui realitzar pràctiques a la 
Secció de Medi ambient-Parcs i jardins. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius.  
 
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 el conveni entre aquest Ajuntament i l’ Escola d’ Art Floral, 
per a la realització de pràctiques de l’ alumne Sr. Eduard Ramirez a la 
Secció de  Medi ambient-Parcs i jardins. 
 
SEGON. Les pràctiques es realitzaran de dilluns a divendres de 9:00 a 
14:00 hores amb un total de 90 hores i s’ iniciaran el dia 1 de febrer d’ 
enguany. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’ Escola d’ Art Floral de Catalunya per al 
seu coneixement.  
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
4.79. - APROVACIO DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000009  
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FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
PROMOCIONS ARTISTIQUES JOAN PLANAS SL.- 
Representacions grups participants al carnaval de 2016 

6.152,85 € 

SUMA TOTAL ............ 6.152,85 € 
 
 
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: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 6.152,85 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
4.80. – (...) 
 
4.81. -  (...) 
 
4.82. -  (...) 
 
4.83. - (...) 
 
4.84. - (...) 
 
4.85. - (...) 
 
4.86. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
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:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 
PERIODE CONCEPTE IMPORT 

04/01 AL 13/01 CURSOS MUNICIPALS 909,00 
16/01 AL 22/01 CURSOS MUNICIPALS 3.312,00 
16/01 AL 22/01 ESCOLES I CURSETS 109,33 
16/01 AL 22/01 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 565,00 
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16/01 AL 22/01 SUBMINISTRAMENT AIGUA 10.696,66 
16/01 AL 22/01 GRUA POLICIA 755,00 
16/01 AL 22/01 PUPILATGE POLICIA 19,00 
16/01 AL 22/01 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 126,50 
16/01 AL 22/01 IMPOST CONSTRUCCIÓ  2.406,94 
16/01 AL 22/01 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
16/01 AL 22/01 TAXA URBANÍSTICA 380,00 
16/01 AL 22/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.086,93 
16/01 AL 22/01 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 667,30 
16/01 AL 22/01 LLAR D’INFANTS 577,50 
16/01 AL 22/01 PADRÓ GOSSOS 54,00 
16/01 AL 22/01 ABONAMENT TRANSPORT 173,40 
16/01 AL 22/01 CANON HORTS MUNICIPALS 30,93 
16/01 AL 22/01 VENDA DE LLIBRES 418,60 
16/01 AL 22/01 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 36.493,71 
16/01 AL 22/01 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 8.400,00 
16/01 AL 22/01 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV.  305,00 
16/01 AL 22/01 APARCAMENTS MUNICIPALS 675,00 
16/01 AL 22/01 OCUP.SÒL,SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA  1.017,63 
16/01 AL 22/01 MERCADERIES 75,20 
16/01 AL 22/01 PLUSVALUA 12.731,42 
16/01 AL 22/01 SERVEIS REPOGRAFIA 12,90 
16/01 AL 22/01 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 143,60 

TOTAL  82.173,5582.173
,55 

 
Importa el present càrrec la quantitat de 82.173,55   €. 
 
4.87. - APROVACIÓ PREUS PROGRAMACIÓ TEATRE MUNICIPAL 
 
Vist que l’ordenança  que regula els Preus Públics Municipals estableix que 
la Junta de Govern Local  fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades 
per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.   
 
Vist que segons informe emès per la Unitat de Promoció Cultural d’aquest 
Ajuntament s’estableix  la programació del Teatre Municipal per als mesos 
febrer- maig de 2016 incloent els espectacles i els corresponents preus. 
 
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.- Que la programació del Teatre Municipal per als mesos de febrer -  
maig de 2016,  inclou els espectacles amb els preus següents: 
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- BERTO ROMERO. SIGUE CON NOSOTRS.  16.00 euros taquilla – 
14.00 euros anticipada. 12.00 euros per la compra de 5 entrades a la 
vegada. 

- ESPERANÇA DINAMITA. CANÇONS DE REVISTA. 12.00 euros 
anticipada i 14.00 euros a taquilla. 

- MÀGIA JÚNIOR 6.00 euros anticipada i 8.00 euros a taquilla. 
- WASTED – 8.00 euros 
- LIGEROS DE EQUIPAJE. 14.00 euros anticipada i 16.00 euros a 

taquilla. 
- LA GENT . 8.00 EUROS 
- PETITS MONSTRES 16.00 euros anticipada i 18.00 euros taquilla. 
- MARITS I MULLERS 22 euros anticipada i 24.00 euros a taquilla. 
- ALEX O’DOHERTY. MI IMAGINACIÓN Y YO. 16.00 euros anticipada i 

18.00 euros a taquilla. 
- PETER PAN. 7.00 euros anticipada i 10.00 euros a taquilla. 
- THE MUSIC BOX PROJECT. 8.00 euros 
- NEUS CATALÀ. UN CEL DE PLOM. 14.00 euros anticipada i 16.00 

euros a taquilla. 
- CONCERT DE VIGÍLIA DE L’APLEC DE LA SARDANA. 6.00 euros 
- ELS BOSCOS D’EN WILLIAM. 6.00 euros 
- CONCERT ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA. 5.00 euros 
- GOSSOS EN CONCERT. 12.00 euros anticipada i 15.00 a taquilla. 
-  

Que els descomptes que s’apliquen són: 
 

- Famílies nombroses, Carnet Jove, Jubilats – 15% 
- Grups a partir de 10 persones – 25% 
- Carnet de biblioteques (Lloret/Blanes) – 10% 
- Parelles lingüístiques i Alumnes de català – 25% comprant dues 

entrades. 
- Persones en situació d'atur - 3€ Preu únic (entrades limitades) 

Aquestes entrades només es vendran el dia de l’espectacle i a 
taquilla.  

- Alumnes de Teatre o Dansa i Club de Lectura de Teatre - 5€ 
-  

Que els abonaments són: 
 

- Abonament de 3 espectacles: 15% de descompte 
- Abonament de 5 espectacles: 25% de desecompte 
- Abonament 3 espectacles del Lloret Espai Off. 20.00 euros. 
-  

Els descomptes i abonaments no són acumulables. 
 
Per a beneficiar-se dels descomptes cal presentar el document que 
n’acredita el dret en el moment de la compra i a l’entrada de la sala. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord de la Unitat de Promoció Cultural  i a la 
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Intervenció Municipal als efectes escaients.  
 
4.88. - (...) 
 
4.89. - (...) 
 
4.90. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000079  
 
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:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 

NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

8/16 CONCEPTES VARIS (E) 2.253,80 
9/16 CONCEPTES VARIS (V) 540,00 

TOTAL   2.793,80 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 2.793,80 euros. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
4.91. - APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 
D'ENDERROC DE L'EDIFICACIÓ SITUADA A L'AVGDA. VILA DE 
BLANES, 2-4 DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000005  

FETS 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de gener de 2016 acordà 

l’adjudicació del contracte d’obra consistent en l’enderroc de l’edificació 
situada a l’Avinguda Vila de Blanes, núms. 2-4, de Lloret de Mar, a 
l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL. 

 
2.- En data 15 de gener de 2016, el coordinador de seguretat i salut 

n’Antoni Castrillo i Rey, Arquitecte Tècnic, col·legiat 17.00483.0, ha 
emès “Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i salut” de l’obra 
esmentada, d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut redactat per 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL. 
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3.- En data 21 de gener de 2016, l’Arquitecta Municipal ha emès informe 

favorable respecte l’aprovació de l’acta del Pla de Seguretat i Salut. 
 
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’acta d’aprovació emès pel coordinador de seguretat i 
salut, n’Antoni Castrillo i Rey, Arquitecte Tècnic, col·legiat 17.00483.0, 
relatiu al Pla de seguretat i salut de l’obra del Projecte d’enderroc de 
l’edificació situada a l’Avinguda Vila de Blanes, núms. 2-4, de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Requerir a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, en la seva condició 
d’adjudicatari de l’enderroc, que aporti abans de l’inici de les obres la 
comunicació d’obertura del centre de treball. 
 
TERCER.- Condicionar l’inici de l’enderroc a l’aprovació prèvia, per part de 
l’Organisme competent de la Generalitat de Catalunya, del Pla de 
tractament de l’amiant, a executar per una empresa especialitzada, 
degudament inscrita en el RERA (Registre d’empreses amb risc per amiant) 
 
QUART.-  Notificar el present acord a n’Antonio CASTRILLO i REY, com a 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i a l’empresa 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, com a adjudicatària de la mateixa. 
 
4.92. - ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D'UNA PEÇA DE TERRENY 
DESTINADA A VIALITAT UBICADA AL CARRER OLIVA, NÚM. 75-79 
DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000006  
 
Vista la cessió unilateral i gratuïta d’una peça de terreny destinada a vialitat 
(clau 1.1), situades al carrer Oliva, núm. 75-79, atorgada mitjançant 
escriptura pública de data 25 de novembre de 2015 (Protocol núm. 1.906), 
davant del Notari de Blanes, n’Antonio Valcárcel i Sánchez, per part de na 
Josefa LLIRINÓS i ARTAU, en Salvador CASTELLS i LLIRINÓS, i na Ma 
Teresa CASTELLS i LLIRINÓS, que es constitueix com a finca nova i 
independent amb la següent descripció: 
 

“FRANJA de terreno de forma rectangular que va desde la pared del 
edificio hasta la calle de su situación, que se destinará a vial público, 
que ocupa aproximadamente 16,93 metros de largo por 1,16 metros, 
de ancho, es decir, una superficie de 23,42 m2 y que linda: por su 
frente, derecha e izquierda entrando, con vial público; y fondo, con 
finca de que se segrega”. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la cessió unilateral, gratuïta i lliure de càrregues, 
gravàmens i ocupants, d’una peça de terreny destinada a vialitat (clau 1.1), 
situada al carrer Oliva, núm. 75-79, atorgada mitjançant escriptura pública 
de data 25 de novembre de 2015 (Protocol núm. 1.906), davant del Notari 
de Blanes, n’Antonio Valcárcel i Sánchez, per part de na Josefa LLIRINÓS i 
ARTAU, en Salvador CASTELLS i LLIRINÓS, i na Ma Teresa CASTELLS i 
LLIRINÓS. 
 
SEGON.- Classificar com a bé de domini i ús públic (sistema viari) aquesta 
peça de terreny objecte de cessió. 
 
TERCER.- Facultar àmpliament al Regidor de Territori i Sostenibilitat, en 
Joan Bernat i Pané, per a dur a terme les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de la cessió. 
 
QUART.- Donar-ne trasllat a na Josefa LLIRINÓS i ARTAU, en Salvador 
CASTELLS i LLIRINÓS; i na Ma Teresa CASTELLS i LLIRINÓS, a fi que 
disposin llur inscripció al Registre de la Propietat a favor d’aquest 
Ajuntament del terreny objecte de cessió, i a les Unitats de Rendes i Serveis 
Jurídics – Inventari Municipal, pel seu coneixement i efectes. 
 
4.93. – (...) 
 

OBRES 
 
4.94. – (...) 
 
4.95. - (...) 
 
4.96. - (...) 
 
4.97. - (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
4.98. - (...) 

SERVEIS A LA PERSONA 
 

BENESTAR I FAMILIA 
 
4.99. - APROVACIÓ PREUS CONCESSIÓ BAR I MENJADOR DEL CASAL 
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
REF EXP.: G412016000001  
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Vist que cada any cal revisar els preus del servei de bar i menjador del 
Casal Municipal de la Gent Gran. 
 
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 la proposta de preus per l’any 2016. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al concessionari del servei de bar i menjador 
del Casal Municipal de la Gent Gran i a la unitat de contractació.  
 
4.100. - APROVACIÓ PREUS CONCESSIÓ PERRUQUERIA I BARBERIA 
DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
REF EXP.: G412016000002  
 
Vist que cada any cal revisar els preus del servei de perruqueria i barberia 
del Casal Municipal de la Gent Gran 
 
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 la proposta de preus per l’any 2016. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al concessionari del servei de perruqueria i 
barberia del Casal Municipal de la Gent Gran i a la unitat de contractació. 
 
4.101. - APROVACIÓ PREUS CONCESSIÓ PODOLOGIA DEL CASAL 
MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
REF EXP.: G412016000003  
 
Vist que cada any cal revisar els preus del servei de podologia del Casal 
Municipal de la Gent Gran. 
 
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 la proposta de preus per l’any 2016. 
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SEGON. Notificar aquest acord al concessionari del servei de podologia del 
Casal Municipal de la Gent Gran i a la unitat de contractació. 
 

CULTURA 
 
4.102. - AMPLIACIÓ DEL PRÉSTEC TEMPORAL PER A L'EXPOSICIÓ 
ITINERANT "LLAVERIAS I EL MAR" 
 
REF EXP.: G452016000004  
 
Vist l’acord de la JGL, del passar 15/01/2016, en el quan es feia referència 
al préstec temporal de peces per a l’exposició itinerant “Llaverias i el mar”. 
 
Atès que a banda de les peces sol·licitades inicialment pel Museu Marítim de 
Barcelona, amb RGE 2015010887, aquesta institució està interessada en 
exposar dos peces més que pertanyen al fons historicoartístic d’aquesta 
corporació: 
 
Núm. Registre Nom objecte Autor 
1707 Els pins d’en Sitre Joan Llaverias 
066.195.004 Bloc de dibuix en llibreta espiral Joan Llaverias 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Lloret de Mar de consentir la cessió 
temporal d’aquestes peces, sempre i quan el peticionari es faci càrrec de tot 
el que s’especifica al formulari de préstec temporal, relatiu a l’assegurança 
“clau a clau”, embalatge i transport, manipulació i conservació per personal 
especialitzat, condicions d’instal·lació i vigilància, condicions ambientals 
assenyalades per a les peces en qüestió, etc. 
 
La present proposta es justificar en la circumstància de la necessitat 
d’autorització dins de termini del préstec temporal de les peces i objectes 
relacionats que integren i formen part del fons historicoartístic corporatiu 
 
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. Donar compta de la cessió temporal per a l’exposició “Llaverias i el 
mar”, que tindrà lloc al Museu Marítim de Barcelona en el període comprés 
entre el 18 de gener i el 30 d’abril de 2016, de les peces i objectes 
relacionats anteriorment. 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Museu Marítim de Barcelona. 
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


