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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 17/2016 
Dia: 29 de abril de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 10:00 a 11:15 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 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor Delegat 
 
 
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 abril de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
17.1. – (...) 
 
17.2. – (...) 
 
17.3. – (...) 
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17.4. – (...) 
 
17.5. – (...) 
 
17.6. – (...) 
 
17.7. – (...) 
 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
17.8. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIO - FONS DE COOPERACIÓ 
ECONÒMICA I CULTURAL 2016 
 
REF EXP.: 10602016000008 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, de data 
20/04/2016, rebut el 21/04/2016 a través de la plataforma EACAT, pel qual 
ens comuniquen la concessió de subvenció del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural any 2016. 
 
Vist que la concessió de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural (FCEC) any 2016, es destinarà  a les següents actuacions:  
 

 
PROJECTES 

COST 
PROJECTES 

SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ 

PERÍODE DESPESES 
SUBVENCIONABLES 

1 Millora de paviment i infraestructura de 
serveis a diferents carrer i espais al casc 
antic i barris de la població. 
(EXP. DIPUTACIÓ NÚM.: AC/12989) 

 
INVERSIÓ 1: 
324.535,31 € 

  

1.1 Millora del ferm i adequació de 
voreres al C/ Sra. de Rosell (Obra 
adjudicada a Rubau-Tarrés SAU per 
import de 177.039,33€ -IVA 21%  
Inclòs-). 

1.2 Renovació de paviments i 
infraestructures del C/ Comerç i un 
Tram del C/Narcís Fors (Obra 
adjudicada a Obras y Pavimentos 
Brossa SA per import de 
147.495,98€ -IVA 21%  Inclòs-). 

 

2.Condicionament de l’aparcament públic 
del parc de Can Xardó. (Pressupost 
d’acord amb les BBTT  per import de 
346.724,16€ -IVA 21%  Inclòs-).  

INVERSIÓ 2: 
346.724,16 € 

 
TOTAL INVERSIONS  
(85% del FCEC) .......................... 

 
 
671.260,47 € 

 
 
449.473,20 € 

Entre l’ 01 de desembre de 
2015 i la data límit de 
justificació. 
(30/09/2017) 
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Projecte Fons Cultural 2016 (15% del 
Catàleg de les Arts Escèniques i 10% 
dinamització de la Biblioteca) 
(EXP. DIPUTACIÓ NÚM.: EC/26958) 

 
 
 
 
220.000,00 € 

 
 
 
 
 79.318,80 € 

 
 
 
Entre l’ 01 de desembre de 
2015 i la data límit de 
justificació. 
(30/11/2016) 

TOTAL CULTURA  
(15% del FCEC) .......................... 

TOTAL FCEC 2016 (100%) 891.260,47 € 528.792,00 €  

 
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 subvenció per import de 528.792,00 €, concedida per 
la Diputació de Girona (Àrea de Cooperació Local- Assistència i Cooperació 
al Municipis).  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona (Àrea de 
Cooperació Local -Assistència i Cooperació als Municipis-), la seccions de: 
Serveis Públics, Comunicació Cultural, Promoció Cultural, Biblioteca, 
Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
17.9. - RATIFICACIO DECRET - CONTRACTE MENOR D'UN 
ESPECTACLE FAMILIAR DE MÀGIA 
 
REF EXP.: G112016000188 28/16 CM 
 
Vist que en data 26/04/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 879/16,  l’adjudicació al Sr. Fèlix Brunet Bragulat del contracte menor 
d’un espectacle consistent un espectacle familiar de màgia “Clàssic” a 
l’ermita de Santa Cristina a partir de les 17:00h. 
 
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 879 dictat en data 26/04/2016, del tenor 
següent: 
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“DECRET D’ALCALDIA  000879/2016 

 
REF. EXP.:CONTRACTE MENOR D'UN ESPECTACLE FAMILIAR DE MÀGIA 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
G112016000188 28/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic Municipal en data 21/04/2016 , a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar un espectacle familiar 
de màgia “Clàssic” a l’ermita de Santa Cristina a partir de les 17:00h. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat al Sr. Felix Brunet Bragulat 
que presentés pressupost per dur a terme el referit espectacle que 
ascendeix a la quantitat de 600 €, 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 amb el Sr. Felix Brunet Bragulat d’un 
espectacle familiar de màgia “Clàssic” a l’ermita de Santa Cristina a partir de 
les 17:00h, per un import de 600 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3340 22609 del pressupost d’enguany. 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquesta resolució. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a les empreses que han 
participat en la licitació, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local que 
es celebri.“ 

 
17.10. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE SERVEI CONSISTENT EN LA 
PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER 
PORTAL WEB LLORETTV DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000189 14/14 PN 
 
Vist que per part de l’empresa ZEBA PRODUCIONS SL, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu de servei consistent en la producció 
i difusió de continguts audiovisuals per portal web LLORETTV de 
l'ajuntament de lloret de mar. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 19/04/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu en data 
15/03/2015 . 
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Vist l’informe emès per la secció de Participació Ciutadana en data 
21/04/2016, 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 
ZEBA PRODUCCIONS SL Exp.14/14 PN 1.927,50€ 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 
 
17.11. – REQUERIMENT PREVI PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,  DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MAQUINARI INFORMÀTIC PER A L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000191 04/16 PN SP 
 
Vist que en data 11/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament  
de maquinari informàtic per a l'ajuntament de Lloret de Mar, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, tramitació ordinària, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les 
següents empreses a prendre part en l’esmentat procediment: SERVEIS DE 
CLOUD COMPUTING XTERNALIA SL, ESTANYS BLAUS SL, INFORDISA SA i 
PH SYSTEMS. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques la següent empresa: 
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Plica núm. 1.- ESTANYS BLAUS SL 

 
Vist que en data 12/04/2016 per part del Secretari General es comprova la 
documentació i s’obren les ofertes econòmiques presentades, donant com a 
resultat que la més avantatjosa és la presentada per ESTANYS BLAUS SL, 
per un import de 1.660,00 €/mes, IVA a part, durant 36 mesos. 
 
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 ESTANYS BLAUS 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 2.988 €, 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 de 
condicions.  

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  
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7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 77 del RD Legislatiu 
3/2011.  

8. 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 €.  

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.  

10.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. 16/9260/20600 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 ESTANYS BLAUS SL, 
així com a la Intervenció municipal i a la secció d’informàtica.  
 
17.12. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE FIBRA ÒPTICA PER LA MILLORA DE LA XARXA 
 
REF EXP.: G112016000192- 30/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica en data 25/04/16, a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament i 
instal·lació d’aproximadament 5 km de cable de fibra òptica amb els 
corresponents connectors, fusions, i tot el material necessari. 
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa 
APLICACIONES  ELÉCTRICAS  ENE SA  que presentessin pressupost per dur 
a terme els referits treballs, que ascendeix a la quantitat de 14.531,56 €, 
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. 
 
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 menor de subministrament amb  l’empresa 
APLICACIONES ELÉCTRICAS ENE SA, l’objecte del qual consisteix en el 
subministrament i instal·lació d’aproximadament 5 km de cable de fibra 
òptica amb els corresponents connectors, fusions, i tot el material 
necessari, per un import de 14.531,56 €, IVA a part. 
El termini d’execució del contracte no podrà ser superior a un mes des de la 
data d’adjudicació del mateix. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9260/62601 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 la secció d’Informàtica i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
17.13. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE, MITJANÇANT 
RÈNTING, TIPUS FURGÓ OBERT PICK-UP AMB DOBLE CABINA PER A 
LA UNITAT DE PARCS I JARDINS 
 
REF EXP.: G112016000195-01/16 PN SP 
 
Vist que en data 5/02/2016  la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament d’un 
vehicle, mitjançant rènting, tipus furgó obert pick-up amb doble cabina per 
a la unitat de parcs i jardins, va obrir la convocatòria corresponent 
mitjançant el procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, a 
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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: : BANSABADELL RÈNTING SL, BANCO 
SANTNDER SA, AUTORRENTING SA i TRANSTEL SA. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
PLICA 1.- BANCO SANTANDER SA 

 
Vist que en dates 01/04/2016, 04/04/16 i 12/04/16 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 22/04/16 per a 
valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa BANCO SANTANDER SA, per un import de 
549,70 €/mes, IVA a part, durant 48 mesos. 
El termini de lliurament serà de 45 dies a comptar des de la data de 
signatura del contracte. 
 
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 BANCO DE SANTANDER SA 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 1.319,28€, 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 
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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.  

8.  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.  

9. 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 1522.20400 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 BANCO SANTANDER 
SA, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Serveis Públics i 
Manteniment.  
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17.14. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TASQUES ESPECIALITZADES DE TIPUS TÈCNIC I 
D'ACOLLIDA AL TEATRE DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000196 (Exp. 18/15 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 15/04/2016, va acordar requerir 
a l’empresa AUDIOSELVA SL, a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista a la clàusula 12 del plec de  condicions i 
constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació, 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del contracte de serveis 
consistent en la realització de tasques especialitzades de tipus tècnic i 
d’acollida al Teatre 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 AUDIOSELVA SL, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 13/04/2016, a la 
vista dels informes emesos per la Tècnica de Comunicació Cultural el dia 
31/03/2016 i els Serveis Econòmics en data 11/04/2016. 

  
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.-  Adjudicar a l’empresa AUDIOSELVA SL, el contracte administratiu 
de serveis  consistent en la realització de tasques especialitzades de tipus 
tècnic i d’acollida al Teatre de Lloret de Mar, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 13/04/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu, millores i la durada  del 
contracte són les següents: 
 

- Preu:  segons el següent: 
 

Descripció 
Preu/hora 

 €, IVA a part 



 
 
 

12 
 

Tècnic de llum  18,50 
Tècnic de so 18,50 
Auxiliar tècnic 17,50 
Cap tècnic 19,00 
Personal de càrrega i 
descàrrega 

15,00 

Cap de sala 19,50 
Personal de taquilla 20,50 
Acomodadors 14,60 

 
- Millores: 80 hores globals de tasques gratuïtes d’esdeveniments que 

es facin al teatre al marge de la temporada estable al teatre a l’any. 
 

- Durada: 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  de 5 dies a partir 
de què hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació del present acord, 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 la partida 3333/22799 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. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la 
secció de Comunicació Cultural, i, trametre al BOP de Girona un anunci de la 
formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb allò 
establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del 
Contractant. 
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17.15. - APROVACIÓ DELS PROGRAMES A PRESENTAR AL 
'CONTRACTE-PROGRAMA' DE SERVEIS SOCIALS i de JOVENTUT DEL 
PERÍODE 2016-2019, PER A L'EXERCICI 2016. 
 
REF EXP.: G112016000197 - CONVENI 19/16 
 
Vist que la Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu 
que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i 
cooperació interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la 
corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels serveis 
i de llurs professionals.  
 
Vist que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es té la 
voluntat de continuar avançant amb aquest model de relació pel període 
2016-2019. Com a novetat, enguany s’ha integrat dins el contracte 
programa les subvencions per a activitats i projectes adreçats a persones 
joves que fan els ajuntaments de més de 20.000 habitants. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Joventut en data 19/04/2016, pel qual es 
proposa la presentació d’un projecte adreçat als joves. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data 27/04/2016, pel 
qual es proposa la presentació de diversos programes corresponents a l’exercici 
2016. 
 
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.- Presentar els següents programes de la Secció de Benestar i 
Família d’aquest Ajuntament, per al Contracte Programa de l’any 2016: 
 

PROGRAMA COST 
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i joves 

66.000€ 

Ajudes d’urgència social 50.000€ 
Migracions i Ciutadania: acollida, igualtat i cohesió 80.557€ 
Programa d’Inclusió Social 82.000€ 
Activitats o projectes adreçats a Joves 20.500€ 
Actuacions en matèria d’accessibilitat 6.440€ 
 305.497€ 

 
SEGON.- Presentar el següent programa de la Secció de Joventut d’aquest 
Ajuntament, per al Contracte Programa de l’any 2016: 
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PROGRAMA COST 
Servei de monitoratge i dinamització de la Secció de 
Joventut 

40.958,40 € 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a la secció de Benestar i Família, a la secció 
de Joventut i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
17.16. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA MASIA 
DE CAN BUC 'CAN BRUGAROLES A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000200 (Exp.. 03/16 PL PC) 
 
Vist l’informe emès en data 28/04/2016 per l’Arquitecta Municipal, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en la redacció del projecte Bàsic de Rehabilitació estructural de la 
Masia de Can Buc – Can Brugaroles a Lloret de Mar, 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 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de 
licitació.  
 
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 
consistent en  la redacció del projecte Bàsic de Rehabilitació estructural de 
la Masia de Can Buc – Can Brugaroles a Lloret de Mar, i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte 
es dugui a terme mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil 
del contractant i tramitació urgent. 
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SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment  per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte de servei, i sotmetre’l a informació pública a través del perfil del 
contractant, per un termini de 10 dies hàbils. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
17.17. - RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA - CONTRACTACIÓ 
PERSONAL PER SUBSTITUCIÓ 
 
REF EXP.: G132016000076 – 66-2016-DIV-FINS-RESOL 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 21 d’abril de 2016, en relació a la 
contractació de personal fins a resolució del procés de selecció, 
transformació o amortització de vacant. 
 
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 la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 21 
d’abril de 2016, per la qual es procedí per necessitats del servei a la 
contractació de la Sra. NATALIA PICCINNA FERNANDEZ com a Educadora de 
Llar d’Infants (Cat C1), amb contracte laboral d’ interinitat, amb efectes 
21/04/2016 fins resolució del procés de selecció, transformació o 
amortització de la plaça esmentada i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances li corresponguin pel temps treballat. 
S’efectua contracte d’ interinitat art 4. R.D. 2720/1998. 
 
17.18. - DONAR COMPTE - TREBALLADOR QUE PASSA A LA 
SITUACIÓ D'INCAPACITAT PERMANENT EN GRAU DE TOTAL 
 
REF EXP.: G132016000080 – 73-2016-DIV-INCAP  
 
Es dóna compte als reunits, del comunicat tramés per la Direcció Provincial de 
l’INSS de Girona, rebut en aquest Ajuntament el dia 26/04/2016 amb RGE núm. 
E2016009201, pel qual es posa en coneixement que el treballador laboral fix 
d’aquest Ajuntament, amb categoria de Conserge, Sr. FRANCISCO JAVIER 
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MONTES JURADO, ha passat a la situació d’Incapacitat Permanent en grau de 
Total, amb efectes econòmics del passat dia 14/04/2016. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
17.19. – (...) 
 
17.20. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000058  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A. – Lloguer mòduls 
prefabricats per a la prestació del servei de salvament i 
socorrisme Platja Lloret 

4.718,24 

FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua de l’abril al desembre 
2016 

1.807.494,84 

ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL – Organització i gestió de l’ 
Unitat d’escolarització d’abril a desembre 2016 

37.520,00 

BOSCH GIRALT, MIREIA – Servei atenció psicològica a 
famílies i espai jove d’abril a desembre 2016 

28.492,47 

DILLUNDE HUGAS, JOAN CARLES – Serveis SOM d’abril a 
desembre 2016 

21.507,75 

CONFRARIA DE PESCADORS DE LLORET – Lloguer Local “ES 
TINT” de març a desembre 2016 

8.470,00 

DONES LLORET, SCP – Pla Local de Dones d’abril a desembre 
2016 

27.225,00 

CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA – 
Manteniment Gespa Pistes atletisme d’abril a desembre 2016 

10.980,72 

DOMINGUEZ OLIVA, IMMACULADA – Lloguer Local de 
Benestar, de maig a desembre 2016 

5.808,00 

EDA INSTALACIONES Y ENERGIA, S.L. – Manteniment 
instal·lacions elèctriques Caserna Policia Local d’abril a 
desembre 2016 

14.703,75 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
al públic Policia Local d’abril a desembre 2016 

105.328,08 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei teleoperadores 
Policia Local d’abril a desembre 2016 

61.441,38 

JUANOLA SAGARO, JORDI – Suport Administratiu SOM 
d’abril a desembre 2016 

14.864,85 

ALSINA MARTÍ, MANEL – Servei docència Aula de Música 
d’abril a desembre 2016 

11.250,00 
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CARRERAS RODRIGUEZ, MARC – Serveis prestats als centres 
Cívics d’abril a desembre 2016 

14.157,00 

MASET CASTELLÓ, ALEX – Serveis SAF d’abril a desembre 
2016 

5.242,50 

MUNDI LLORET INFORMÀTICA, SC – Serveis informàtics 
d’abril a desembre  2016 

30.600,90 

PIM PAM DE LLORET DE MAR, S.C. – Serveis dinamització 
dels puntets d’abril a desembre 2016 

30.718,80 

SARMIENTO SANCHEZ, ELENA – Servei Assistència Tècnica 
Informàtica d’abril a desembre 2016 

13.612,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei 
desplegament Tarda Jove d’abril a desembre 2016 

42.160,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
d’intermediació en matèria d’Habitatge d’abril a desembre 
2016 

93.879,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei Pla 
Local de ciutadania d’abril a desembre 2016 

149.325,03 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament 
projecte centre obert d’abril a desembre 2016 

27.326,64 

TIC SERVEIS, SCP – Organització i catalogació dels ingressos 
documentals de l’arxiu d’abril a desembre 2016 

50.094,00 

ZEBA PRODUCCIONS, S.L. – Servei Televisió de Lloret d’abril 
a desembre 2016 

38.164,41 

ORTIZ BARNES, JOAN ROMA –Servei Aula de Teatre 
Municipal, d’abril a desembre 2016 

46.718,10 

PASCUAL PALOMAR, JORGE – Servei organització i 
coordinació de festes d’abril a desembre 2016 

28.314,00 

CONFRARIA DE PESCADOR DE LLORET – Cessió Local “ES 
TINT” de març a desembre 2016 (anul·lació per duplicitat 
amb AD/4275)  

-8.700,00 

ITISA – Manteniment aire condicionat del Teatre d’abril a 
desembre 2016 

5.125,77 

ITISA – Manteniment aire condicionat del Sociocultural 
d’abril a desembre 2016 

5.511,96 

FABREGAS IMMOBLES, S.L. – Lloguer Local Benestar i 
Família de l’abril a desembre 2016 

8.224,00 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar d’infants els Pops 
d’abril a desembre 2016 

241.110,00 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Conservació i millora zones 
verdes d’abril a desembre 2016 

185.998,59 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació 
Parc Santa Clotilde d’abril a desembre 2016 

64.615,14 

SUMA TOTAL ............ 3.232.003,92 € 
 
FASE ADO CODI 240 
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CREDITOR EUROS 
ITISA – Subministrament  Pelet Escoles  5.117,43 
SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering els Pops mes de 
març de 2016 

4.762,01 

TEMAVIAL, S.L. – Treballs de Pintura Vial 9.829,81 
SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei càtering Lola Anglada mes 
de març de 2016 

6.875,22 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar Infants els Pops mes 
de març 2016 

26.790,00 

ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL – Organització i Gestió UEC 
mes de març de 2016 

5.360,00 

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL LLORET DE MAR- Aportació 
ADF 2016 

6.200,00 

SUMA TOTAL ............ 64.934,47 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
JUNTA COMPENSACIÓ SECTOR URB. – Construcció Rotonda 
Cruïlla Av. Alegries i Av. Senyora de Rosell Cert. 2 

51.756,89 

SUMA TOTAL ............ 51.756,89 € 
 
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 3.232.003,92 
euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
64.934,47 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
51.756,89 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
17.21. – (...) 
 
17.22. – (...) 
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17.23. – (...) 
 
17.24. - 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 

16/04 AL 22/04 CURSOS MUNICIPALS 73,00 
16/04 AL 22/04 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 7.468,50 
16/04 AL 22/04 TAXA SERVEIS ANIMALS DOMÈSTICS 6,50 
16/04 AL 22/04 SUBMINISTRAMENT AIGUA 1.001,71 
16/04 AL 22/04 APARCAMENTS MUNICIPALS 18.054,28 
16/04 AL 22/04 GRUA POLICIA 585,00 
16/04 AL 22/04 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 115,00 
16/04 AL 22/04 IMPOST CONSTRUCCIÓ  5.525,61 
16/04 AL 22/04 TAXA URBANÍSTICA 550,00 
16/04 AL 22/04 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL  15,50 
16/04 AL 22/04 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.866,14 
16/04 AL 22/04 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.134,20 
16/04 AL 22/04 PADRÓ GOSSOS 56,00 
16/04 AL 22/04 IMPOST BÉNS IMMOBLES 10.074,46 
16/04 AL 22/04 ABONAMENT TRANSPORT 50,00 
16/04 AL 22/04 COSTES JUDICI 225,00 
16/04 AL 22/04 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 1.840,00 
16/04 AL 22/04 FIANCES MEDI AMBIENT 120,00 
16/04 AL 22/04 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 6.353,39 
16/04 AL 22/04 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 10.515,00 
16/04 AL 22/04 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 2.327,68 
16/04 AL 22/04 MERCAT SETMANAL 153,00 
16/04 AL 22/04 MOSTRES COMERCIALS 1.028,40 
16/04 AL 22/04 MERCADERIES 90,00 
16/04 AL 22/04 TAULES I CADIRES 4.255,30 
16/04 AL 22/04 PLUSVALUA 4.242,47 
16/04 AL 22/04 SERVEIS REPROGRAFIA  6,50 
16/04 AL 22/04 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 1.978,20 

TOTAL   79.710,84 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  79.710,84 € 
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SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 

 
OBRES 

 
17.25. – (...) 
 
17.26. – (...) 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
17.27. – (...) 
 
17.28. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
17.29. – (...) 
 
17.30. – (...) 
 
17.31. – (...) 
 
17.32. – (...) 
 
17.33. – (...) 
 
17.34. – (...) 
 
17.35. – (...) 
 
17.36. – (...) 
 

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 
 
17.37. – (...) 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
17.38. - APROVACIO DEFINITIVA DE 3 PROJECTES D'ENLLUMENAT 
PUBLIC A SERRA BRAVA 
 
REF EXP.: M332016000011  
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FETS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de març de 2016, 
disposà: 
 

Aprovar inicialment els següents projectes d’enllumenat públic a la urbanització 
Serra Brava, per tal de preveure la instal·lació d’enllumenat públic a tos els 
carrers de la urbanització: 
 

1- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic al carrer de les Sureres, amb 
un pressupost d’execució de 223.357,15€, abans d’IVA. 

2- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic als carrers dels Xiprers i de les 
Falgueres, amb un pressupost d’execució de 177.069,44€, abans d’IVA. 

3- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic a l’avinguda de les 
Civilitzacions, amb un pressupost d’execució de 376.476,11€, abans 
d’IVA. 

 
Segon-. L’expedient ha romàs a informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils. 
 
Tercer.- Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap 
al·legació, tal i com es desprèn del certificat que consta a l’expedient 
administratiu.  
 
F O N A M E N T S   D E   D R E T  
 
I.-S’apliquen a aquest expedient els articles 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 i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
II.- 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 definitivament els 3 projectes d’enllumenat públic a la 
urbanització Serra Brava, per tal de preveure la instal·lació d’enllumenat 
públic a tos els carrers de la urbanització: 
 

1- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic al carrer de les Sureres, 
amb un pressupost d’execució de 223.357,15€, abans d’IVA. 

2- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic als carrers dels Xiprers i de 
les Falgueres, amb un pressupost d’execució de 177.069,44€, abans 
d’IVA. 

3- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic a l’avinguda de les 
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Civilitzacions, amb un pressupost d’execució de 376.476,11€, abans 
d’IVA. 

 
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat i al Tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Entitat de Conservació de la 
urbanització Serra Brava per al seu coneixement. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


