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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 38/2016 
Dia: 23 de setembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 09:30 a 10:15 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 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General 
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 16 de setembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
38.1. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
38.2. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - AUTORITZACIONS MUNICIPALS 
PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES 
DE LLORET DE MAR  (Exp. 01/13-autorització) 
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REF EXP.: G112016000508 - 26/16 diversos 
 
Vist que per part del Sr. JUAN JOSE GRIMA GREGORIO, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’autorització municipal per a l’explotació de serveis de temporada a les 
platges de Lloret de Mar (Exp. 01/13-autorització). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 19/09/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 26/03/2013 
(n. registre 2013INGD-1108 i 2013INGD-1111). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Medi Ambient en data 28/07/2016, 
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 
JUAN JOSÉ GRIMA 
GREGORIO 

Exp. 
01/13-
autorització 

1.080,00€ NP. 321140 

 
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. 
 
38.3. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS  CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PLA 
ESPECIAL DEL CASC ANTIC. 
 
REF EXP.: G112016000509 - 27/16 diversos    
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Vist que per part de l’empresa P.SALLÓ ARQUITECTES SLP, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte de serveis consistent en la Redacció del pla 
especial del casc antic. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 19/09/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
21/10/2008 (n. registre 71/2008). 
 
Vist l’informe emès per la secció d’obres en data 03/02/2015, 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 
P.SALLÓ ARQUITECTES SLP Exp. 20/08 

PN 
2.878,90€ 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. 
 
38.4. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS  CONSISTENT EN ELS CURSETS ESPORTIUS 
MUNICIPALS (Exp. 05/14 PN) 
 
REF EXP.: G112016000511 29/16 diversos  
 
Vist que per part de l’empresa SP@I SCP , s’ha sol·licitat la devolució de la 
fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa  al contracte de servei dels 
cursets esportius municipals (Exp. 05/14 PN) 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 20/09/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu en data 
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04/09/2014 (n. registre 1549/2014). 
 
Vist l’informe emès per la secció d’Esports en data 18/08/2016, 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 
SP@I SCP Exp. 05/14 

PN 
1.350,00€ 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. 
 
38.5. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS 
MULTIJOC EN 4 ÀREES D'ESBARJO DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000512 23/15 PN SP 
 
Vist que en data 08/01/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament i 
col.locació d’elements multijoc en 4 àrees d’esbarjo 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 
econòmico administratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les 
següents empreses a prendre part en l’esmentat procediment: HAGS-
SWELEK SA, HAPPYLUDIC, HPA IBERICA SA, SILMAR SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS URBANOS SLU, MACROARQUITECTURA, LAPSET ESPAÑA i 
IZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL. 
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Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- LAPSET ESPAÑA VR SL 
 Plica núm. 2.- HAGS-SWELEK SA 
 Plica núm. 3.- OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL 
 Plica núm. 4.- HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN  EQUIPMENT 
 SL 
 Plica núm. 5.- HPC IBÉRICA SA 
 Plica núm. 6.- SILMAR, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS 
 SAU 
 
Vist que en dates 08/03/2016, 09/03/201 6i 09/09/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que en l’acta d’obertura del sobre 2, queden excloses  de la licitació la 
PLICA 1.- LAPPSET ESPAÑA VR SL, la PLICA 2.- HAGS-SWELEK SA, la PLICA 
3.- OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL i la PLICA 4.- HAPPY 
LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL per l’ incompliment de les 
clàusula 10ª del plec de condicions que recull el següent: “No es valoraran 
les propostes que no donin compliment als requisits mínims relatius a 
l’objecte del contracte previstos als apartats A) i B) de la clàusula 1 del 
present plec de condicions, quedant excloses de la licitació.”  Per tant, no es 
procedeixen a l’obertura del sobre n. 3 de les pliques 1, 2 3 i 4, i el sobre 
tancat amb l’oferta es retorna a la citada empresa.  
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 21/09/2016 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 HPC IBERICA SA, per un import de 
39.192,66 €, 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: 
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PRIMER.- Declarar excloses de la licitació les següents empreses:  
 
 PLICA 1.- LAPPSET ESPAÑA VR SL 
 PLICA 2.- HAGS-SWELEK SA 
 PLICA 3.- OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO SL  
 PLICA 4.- HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL 
 
SEGON.-  REQUERIR a l’empresa HPC IBERICA 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 1.959,63 €, 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.  

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.  



 
 
 

7 
 

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.  

 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa amb 
càrrec a la partida n. 1712.61900 del pressupost de municipal. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses participants en la 
licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Medi Ambient.  
 
38.6. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ -  FOMENT DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA FORM 2016 
 
NÚM. EXP.: 10602016000039 
 
Vista la Resolució TES/1770/2016, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals. 
 
A l’empara del marc jurídic establert per la Directiva marc de residus 
2008/98/CE del Parlament i del Consell de 19 de novembre, i atenent el 
principi de jerarquia fixat en la producció i gestió de residus, s’han de 
centrar en la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i 
altres formes de valorització per tal de contribuir a la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
Vist que en el document del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
aprovat inicialment en el Ple municipal en sessió ordinària de data 
30/05/2016, una de les mesures en l’àmbit de la millora de l'eficiència 
energètica i implantació de les energies renovables al municipi és la de 
millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització amb la fita 
d’aconseguir els percentatges de recollida selectiva que marca el Programa 
General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT20), que té l’horitzó posat a 2020. 
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Vist que entre les actuacions subvencionables per la Resolució 
TES/1770/2016 hi ha l’elaboració d’una diagnosi amb la descripció de la 
situació actual del municipi en la recollida, la gestió i el tractament dels 
residus, diferenciant l’àmbit de la ciutadania i l’àmbit dels grans productors, 
principals dificultats del servei de recollida selectiva, així com la realització 
d’un pla d’actuacions per assolir millors nivells quantitatius i qualitatius en 
la recollida. 
 
Vist que en l’apartat 6.2 de les bases reguladores s’estableixen els imports 
màxims a atorgar per a la realització d’aquestes diagnosis i plans 
d’actuació, sent en el cas del municipis entre 10.000 i 50.000 habitant, un 
import de 5.000 €. 
 
Vist que el període d’execució del projecte i actuació serà de fins a 24 
mesos d’ençà de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
 
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. Sol·licitar a GENERALITAT-DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, una ajuda de 5.000,00 € per a la realització de la 
diagnosi de la recollida selectiva i l’elaboració del pla d’actuació per a la 
millora de la recollida selectiva a Lloret.  
 
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 a la Generalitat de Catalunya, i la secció 
de medi ambient d’aquest ajuntament. 
 
38.7. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT  I 
LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE JOC ACCESSIBLES I INCLUSIUS AL 
PARC INFANTIL DE CAN SABATA DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000513 24/15 PN SP 
 
Vist que en data 28/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament i 
la col·locació d'elements de joc accessibles i inclusius al parc infantil de Can 
Sabata de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, a tal efecte, va 
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aprovar el plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques 
corresponents, i va convidar a les següents empreses a prendre part en 
l’esmentat procediment: HAGS-SWELEK SA, HAPPY LUDIC PLAYGROUND 
AND URBAN EQUIPMENT SL, HPC IBERICA SA, SILMAR Servicios y 
Equipamientos Urbanos SLU, MICROARQUITECTURA, LAPSET ESPAÑA, 
ISABA PROJECTS SA. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
Plica núm. 1.- HAGS-SWELEK SA 
Plica núm. 2.- HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL 
Plica núm. 3.- HPC IBERICA SA 
 
Vist que en dates 08/03/16, 09/03/16 i 09/09/16 es va fer l’acta d’obertura 
dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que en l’obertura del sobre 2, queda exclosa de la licitació la Plica n. 1 - 
HAGS-SWELEK SA, per l’incompliment de les clàusula 10ª del plec de 
condicions que recull el següent: “No es valoraran les propostes que no 
donin compliment als requisits mínims relatius a l’objecte del contracte 
previstos als apartats A) i B) de la clàusula 1 del present plec de condicions, 
quedant excloses de la licitació.”  Per tant, no es procedirà a l’obertura del 
sobre n. 3 de l’empresa HAGS-SWELEK SA i el sobre tancat amb l’oferta es 
retorna a la citada empresa.  
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 14/09/16 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 HPC IBERICA SA, per un import de 
14.853,94€,  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.- Declara exclosa de la licitació a l’empresa HAGS-SWELEK SA. 
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PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa HPC IBERICA 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 742,69€, 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.  

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 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, 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 
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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. 15/2310 61900 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 HPC IBERICA SA, així 
com a la Intervenció municipal i a la secció de Medi Ambient.  
 
38.8. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA TRAVESSIA  
NEDANT SWIN LLORET 
 
REF EXP.: G112016000517 73/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 22/09/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei per a la 
travessia nedant Swim Lloret el dia 25/09/2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa 
CIMA DYNAMIC SL que ascendeix a la quantitat de  4.000 €, IVA a part pel 
servei d’organització que son els següents:  
 

- Masteclass d’Erika Villaecija: 1.100 € (IVA a part) 
- Cronometratge amb video, fotografia arribada: 1.300 € ( IVA a 

part) 
- Branding, flyers, posters, pancarta, photocal, rollup: 900 € (IVA a 

part) 
- Fotografia de Swim Lloret By Tunarace Balfegó: 700 € (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 amb l’empresa CIMA DYNAMIC SL per 
contractar el servei per a la travessia nedant Swim Lloret el dia 
25/09/2016,  per un import de  4.000 €, IVA a part. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3410.22609 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 les empreses partipants en la 
licitació, a la secció d’esports a i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
38.9. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA MEDIACIÓ I 
ASSESSORAMENT EN LES ASSEGURANCES DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000518 (Exp. 04/16 PO PRIVAT) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 12/08/2016, va acordar requerir 
a l’empresa AON GIL Y CARVAJAL SA, a fi que en el termini màxim de 5 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, del contracte 
privat de serveis consistent en la mediació i assessorament en les 
assegurances de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que en temps i forma 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 AON GIL Y CARVAJAL 
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 10/08/2016. 

  
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 AON GIL Y CARVAJAL SA, el contracte 
privat de serveis consistent en la mediació i assessorament en les 
assegurances de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 10/08/2016, amb 
subjecció al plec de condicions econòmiques i jurídiques aprovat, pel 
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corretatge sobre les primes netes de les pòlisses respectives d’acord amb el 
següent: 
 
Assegurança de Responsabilitat Civil/Patrimonial: 7,5 % 
Assegurança de Defensa i Reclamació: 20  %. 
Assegurança de danys: 7,5 %. 
Assegurança de vehicles: 7 % 
Assegurança de Vida: 7 % 
Assegurança d’Accidents: 12 %. 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte privat, 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.- L’adjudicatari del contracte serà retribuït en la modalitat de 
corretatge sobre les primes netes de les pòlisses d’assegurances, la 
remuneració del mediador estarà inclosa en el pagament dels rebuts 
emesos per la companyia o companyies asseguradores que resultin 
adjudicatàries de la propera licitació. 
 
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 Serveis Jurídics (Assegurances), 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. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
38.10. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000106  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
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POMAR ARQUITECTES I ASSOCIAT – Tramitació de la 
modificació Puntual del POUM en l’àmbit del PPU1 Portal de 
Ponent 

10.133,75 

SUMA TOTAL ............ 10.133,75 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK. Zona Esportiva 
antiga Plaça de Braus juliol 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK. Costa de 
Carbonell mes de juliol 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK. Pere Torrent 
mes de juliol 2016 

13.390,34 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK. Barri 
Pescadors mes de juliol 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK. Sa Caleta mes 
de juliol 2016 

13.524,57 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància PK: Can Lloranes 
mes de juliol 2016 

6.474,11 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de Vigilància PK. Fenals 
Autobusos mes de juliol 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de Control PK. Zona Blava 
rotació Passeig mes de juliol 2016 

5.285,28 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA – Treballs Soterrament 
Línies Carrer Oliva 

5.556,99 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum de llum del 
01/08/16 al 31/08/16 Piscina Mpal 

17.965,55 

UTE ESPORT LLORET – Servei de monitoratge, salvament i 
socorrisme i atenció usuari Piscina Mpal, mes d’agost 2016 

41.319,46 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de Control Pàrking Can 
Lloranes, mes d’agost 2016 

7.958,41 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrking Zona Blava 
Rotació PG. Agustí Font/Verdaguer/Camprodon, agost 2016 

5.373,37 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrking Sa Caleta, 
mes d’agost 2016 

13.011,37 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrking Barri 
Pescador, mes d’agost 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Fenals 
Autobús mes d’agost 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Costa de 
Carbonell mes d’agost 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Zona 
Esportiva mes d’agost 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Pere 
Torrent mes d’agost 2016 

13.453,51 
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EULEN, S.A. – Servei Neteja Piscina Municipal mes d’agost 
2016 

7.261,75 

CLECE, S.A. – Servei de neteja mes d’agost 2016 116.709,97 
LLORET BLAU, ENTITAT CONSERVACIO – Conveni 
Conservació Lloret Blau 2015 (anul·lació per duplicitat ADO 
16/1620) 

-5.767,00 

SUMA TOTAL ............ 355.502,72 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar d’infants els Pops mes 
d’agost 2016 

26.790,00 

ELECTRICA LLORET, CB – Treballs Divisió Aula Educació amb 
Instal·lacions Elèctriques  

6.016,48 

SUMA TOTAL ............ 32.806,48 € 
 
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 10.133,75 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  
355.502,72 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 32.806,48 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 

38.11.- RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001418  
 
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: 
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NÚM RELACIÓ CONCEPTE  IMPORT 

78/16 CONCEPTES VARIS (E) 693,60 
79/16 CONCEPTES VARIS (V) 1.911,40 
LL1640 AFECCIÓ DE BENS (E) 146.208,90 

TOTAL    148.813,90

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 148.813,90 euros. 
 
38.12. – (...) 
 
38.13.- (...) 
 
38.14. - APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT 
D'UNA SUBVENCIÓ PER A L'EXERCICI 2016 A PERSONES SUBJECTES 
A L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI), I APROVACIÓ DE LA 
CORRESPONENT CONVOCATÒRIA. 
 
REF EXP.: G212016001435  
 
Vistes les Bases que regularan el procediment que cal seguir per a la 
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament de les subvencions, que en 
forma d’ajut econòmic, atorgui l’Ajuntament de Lloret de Mar,  per a 
persones subjectes a l’Impost sobre Béns Immobles, en el marc del règim 
jurídic definit a la Llei General de Subvencions, aprovada per la Llei 
38/2003, de 17 de novembre. 
 
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 les Bases específiques per a l’atorgament D'UNA 
SUBVENCIÓ PER A L'EXERCICI 2016 A PERSONES SUBJECTES A L'IMPOST 
SOBRE BENS IMMOBLES (IBI). 
 
SEGON.- Simultàniament, aprovar la convocatòria per a per a l’atorgament 
D'UNA SUBVENCIÓ PER A L'EXERCICI 2016 A PERSONES SUBJECTES A 
L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI), que es regiran per les bases 
esmentades, i l’import total a repartir s’imputarà a les corresponents 
partides pressupostaries del pressupost municipal per a 2016. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases durant un 
termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP. 
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QUART.- Publicar un anunci en el BOP de Girona que reculli els elements 
essencials d’aquestes bases, establint un termini de 30 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci per presentar 
sol·licituds, i publicar una referència de l’anunci al DOGC. 
 
CINQUÈ.- Inserir l’esmentat anunci en la Web municipal i també còpia de 
les bases, així com en el Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Secció de Gestió Tributària i a la 
Intervenció Municipal, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
38.15. - PERLLONGAMENT DEL NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI- 
INSPECTOR ACTIVITATS 
 
REF EXP.: G132016000240  
 
Vist que amb efectes 20 de juny de 2016 i fins al 30 de setembre 
d’enguany, es va aprovar per acord de Junta de Govern Local en sessió de 
data 17/06/2016, el nomenament del Sr. Daniel Pascuet Casals, en motiu 
de l’acumulació de tasques a la secció d’ activitats degut a la baixa de llarga 
durada de l’ Inspectora d’ activitats i alhora de la baixa de llarga durada de 
la substituta. 
 
Vist que la inspectora d’ activitats s’ ha incorporat després de la llarga baixa 
per malaltia comuna però que en motiu d’aquesta malaltia que pateix no 
pot realitzar les tasques pròpies del lloc de treball en aquests moments. 
 
Vist l’ informe emès per el Cap dels Serveis Públics en el que informa de la 
necessitat de perllongar fins al 19 de desembre de 2016 el nomenament del 
Sr. Pascuet per poder atendre les tasques d’ inspecció i control d’activitats 
en el municipi que acumulen un retard important coincidint la baixa de la 
inspectora d’activitats i la temporada turística. 
 
Atès que aquest nomenament s’efectua d’acord amb el que estableixen els 
arts. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 10.1.a) del Real Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, els articles 282, 291 i 305 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 6, 7, 8, i 94 del Decret 214/90, de 30 de 
juliol, i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la resolució de l’ 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.- Perllongar el nomenament del Sr. DANIEL PASCUET CASALS, que 
es troba inclòs en la borsa de treball, com a Inspector/a d’ Activitats (Cat. 
C1), (art. 10.1 d) del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre) i amb 
horari laboral de 37,5 hores/setmanals, a partir del 1 d’octubre de 2016 fins 
el 19 de desembre d’enguany.  Dins el període de nomenament quedaran 
incloses les vacances que li corresponguin al Sr. Daniel Pascuet Casals.  
 
SEGON.- D’ aquesta resolució se’n donarà trasllat a l’interessat, al Cap de 
Serveis Públics i a Tresoreria municipal, als efectes procedents.  
 
38.16. - CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL-MANOBRE CEMENTIRI 
 
REF EXP.: G132016000244  
 
Vist que amb efectes 18/07/2016 l’ Institut Nacional de la Seguretat Social va 
resoldre la incapacitat del Sr. Bartomeu Comas Planellas, encarregat del 
cementiri. 
 
Vist que per decret d’ alcaldia de data 19/09/2016  es va autoritzar la comissió 
de serveis per la cobertura del lloc de treball vacant d’encarregat de cementiri 
al Sr. Jordi Baltrons Ribas per atendre les funcions d’encarregat de cementiri 
fins a la resolució definitiva de l’ INSS en relació a la incapacitat atorgada al Sr 
Comas. 
 
Vist que la comissió de serveis del Sr. Baltrons comporta la reserva del seu 
lloc de treball. 
 
Atès que per necessitats del servei, és necessari cobrir la plaça de manobre 
del Sr. Baltrons, que deixa vacant. 
 
Vist que el Sr Victor Vazquez Carrizosa està inclòs dins la borsa de treball de 
manobre i compleix amb els requisits i característiques del lloc de treball. 
 
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:  
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PRIMER. Contractar al Sr. VICTOR VAZQUEZ CARRIZOSA, com a manobre del 
cementiri ( Cat. AP), amb efectes 1 d’ octubre d’ enguany i fins que finalitzi la 
comissió de serveis efectuada al Sr. Baltrons.  Dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances que li corresponguin al Sr Vazquez pel temps 
treballat. 
 
SEGON. Que es doni trasllat del present acord als interessats, al Cap de 
Serveis Públics i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
38.17. – (...) 
 
38.18. – (...) 
 
38.19. – (...) 
 
38.20. – (...) 
 
38.21. – (...) 
 
38.22. - APROVACIÓ PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ "LA RIVIERA" I 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000076  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
 
Que l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la urbanització A 
RIVIERA té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització de 
les obres de conservació consistents en la reparació del paviment de 
diversos carrers de la urbanització. 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
urbanització LA RIVIERA, s’ha donat compliment a l’establert per les 
clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
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El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000.   
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la Urbanització LA RIVIERA, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà amb la quantitat de tres-mil tres-cents vint-i-vuit euros 
(3.328.- €), per a la realització de les obres de conservació consistents en la 
reparació del paviment de diversos carrers de la urbanització. 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament se satisfarà 
una vegada recepcionats els treballs per part de l’Entitat de Conservació i 
previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, sense perjudici de 
l’obtenció de les llicències o autoritzacions  que resulten preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització LA RIVIERA i a la 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes. 
 
38.23. - APROVACIO PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ "CONDADO DEL JARUCO" I L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000077  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
 
L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització 
“Condado del Jaruco” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la 
realització de les obres de manteniment i millora, consistents en la formació 
de parterres mitjaners a l’Av. Mare de Deu de Gràcia i carrer Joan Miró, 
enjardinament dels esmentats parterres i repàs/substitució de panots de les 
voreres als carrers Joan Miró, Grau Sala, Anglada Camarasa, Martinez 
Bernal, Pere Pruna, Antoni Tapias, Puig i Cadafalch, Angel Planells, Salvador 
Dalí i Romà Maura. 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
Urbanització “Condado del Jaruco” s’ha donat compliment a l’establert per 
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les clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
 
El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, que figura a l’annex, entre   
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la urbanització “Condado del Jaruco”, mitjançant el qual el 
primer col·laborarà amb la quantitat de vuit mil cent quaranta-nou euros 
(8.149.- €) per a la realització de les obres de manteniment i millora 
consistents en la formació de parterres mitjaners a l’Av. Mare de Deu de 
Gràcia i carrer Joan Miró, enjardinament dels esmentats parterres i 
repàs/substitució de panots de les voreres als carrers Joan Miró, Grau Sala, 
Anglada Camarasa, Martinez Bernal, Pere Pruna, Antoni Tapias, Puig i 
Cadafalch, Angel Planells, Salvador Dalí i Romà Maura. 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament se satisfarà 
una vegada recepcionats els treballs per part de l’Entitat de Conservació i 
previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, sense perjudici de 
l’obtenció de les llicències o autoritzacions que resulten preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “Condado del Jaruco” i a 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes. 
 
38.24.– (...) 
 
38.25.- (...) 
 
38.26.- (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
38.27. – (...) 
 
38.28. - APROVACIO INICIAL DEL "PROJECTE DE DESGASIFICACIO 
DE LA FASE 1 DEL DIPOSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE LLORET DE 
MAR". 
 
REF EXP.: M332016000021  
 
Antecedents 
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1.-  Vist que en l’autorització ambiental del Dipòsit Controlat de Lloret de 
Mar (Núm. Autorització: GAAD080060) marca en l’apartat 3.3, relatiu a 
emissions a l’atmosfera, que: 
 
- S’haurà de garantir la captació, evacuació i tractament del biogàs 

generat en el vas. Si el biogàs no es pot valoritzar energèticament es 
cremarà. 

- El biogàs procedent de la desgasificació s’ha de vehicular cap a una 
torxa de seguretat. 

 
2.-  Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 13/12/2010, 
va prendre l’acord d’incoar expedient de contractació administrativa, per a 
la concessió de la gestió del servei públic de neteja viària, recollida i 
transport de residus sòlids urbans, servei de deixalleria i àrees d’aportació 
de residus, neteja de platges, manteniment i neteja d’àrees d’esbarjo, 
gestió del dipòsit controlat de RSU i gestió del dipòsit controlat de terres i 
runes de Lloret de Mar, així com d’aprovar inicialment els plecs de 
condicions econòmico-administratives, jurídiques i tècniques, i els seus 
respectius annexos,  reguladors del procediment obert per a l’adjudicació de 
l’esmentada concessió de gestió servei públic. 
 
En el punt 2 de l’apartat de bases de l’estudi econòmic-financer que havien 
de presentar els licitants s’establia que: 
 

2)  Al Dipòsit controlat de RSU s’ha d’efectuar una inversió nova per un 
valor mínim  de 1.400.000 € (IVA inclòs del 18%) destinada a la planta 
de lixiviats i al tractament del biogàs, segons la clàusula 9.6.2 del Plec 
de prescripcions tècniques. La quota d’amortització més els interessos 
de finançament a 10 anys està inclosa en el pressupost de licitació. 

 
En els plecs de condicions que van regir la licitació s’establia en la clàusula 
9.6.2 del plec tècnic relativa a noves instal·lacions es fixava que:  
 

L’estació de depuració de lixiviats i la planta de desgasificació del 
Dipòsit Controlat de RSU de Lloret han de ser ampliades per tal de 
poder gestionar el increment de cabal de lixiviats i biogàs que 
comportarà l’ampliació de l’abocador. Els treballs de construcció i 
adequació de les instal·lacions es realitzaran en el termini de dos anys 
des de l’inici de la contracta, prèvia aprovació dels projectes per part 
de l’Ajuntament. 
 
El cost de redacció dels projectes i els tràmits de legalització de les 
instal·lacions anirà a càrrec del concessionari. 
 
(...) 
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3.-  Vist que en la inspecció ambiental de la instal·lació que es va dur a 
terme en data 28 de juliol de 2014 (codi expedient actuació d’inspecció 
ambiental G1CI140074), d’acord amb el Programa d’Inspecció Ambiental 
Integrada de Catalunya, per l’any 2014, aprovat per resolució de 21 de 
febrer de 2014 per la directora general de Qualitat Ambiental (DOGC núm. 
6587, de 21 de març de 2014), indicava que el Dipòsit Controlat de Lloret 
de Mar no comptava amb la instal·lació d’un sistema de captació i evacuació 
del biogàs generat al vas i, tampoc, en el cas que aquest no es pogués 
valoritzar energèticament, una torxa de seguretat.  
 
4.-  Vist que l’informe proposta relatiu a la inspecció ambiental integrada 
indicada anteriorment, emès pel Servei de Seguiment i Informació 
d’Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Registre sortida 
0793S/7673/2014, de 6 d’octubre de 2014, i referència d’informe P-
IDQA01107-G1CI140074), detallava que, degut als incompliments 
detectats, s’havien de realitzar una sèrie d’accions per part del titular de 
l’activitat: 
 
- Presentar un informe d’avaluació de la viabilitat de valorització 

energètica del biogàs. 
- Implementar un sistema de captació, evacuació i tractament del biogàs 

generat en el vas. 
- En el cas que la desgasificació del vas no permeti la revalortització 

energètica, s’haurà de vehicular cap a una torxa de seguretat, que haurà 
de disposar d’un sistema de registre del seu temps de funcionament així 
com, del cabal de biogàs general i del tractat, d’acord amb les 
prescripcions de l’autorització ambiental.  

 
5.-  Vist que GBI Serveis va presentar a l’Ajuntament en data 
30/06/2014, en compliment del punt 2 d’aquests antecedents, el “Projecte 
de  Desgasificació  de  la Fase 1 del Dipòsit Controlat de residus de Lloret de  
 
Mar”, el qual consistia, bàsicament, en la desgasificació de la Fase 1, que ja 
està clausurada, mitjançant la captació i transport de biogàs amb pous de 
captació forçada, una xarxa de tubs de polietilè i bufant, i el tractament amb 
torxa de seguretat. 
 
6.- Atès que referent a la viabilitat de valorització energètica del biogàs 
al Dipòsit Controlat, s’informa que el projecte de desgasificació esmentat 
estima un cabal de tractament de biogàs de 100 Nm3/h de biogàs al 50% 
de CH4. Durant la redacció del projecte es va realitzar un informe 
d’emissions de biogàs, on es mesura el biogàs difós i el biogàs a través de 
les xemeneies, essent el cabal de les emissions totals conjuntes de la Fase 
1 d’11,5 Nm3/h de biogàs al 50% de CH4. Degut a les discrepàncies entre 
les previsions de captació de biogàs i l’informe d’emissions, el projecte 
preveu la implantació d’una torxa de mesura abans de realitzar les 
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instal·lacions definitives. Així doncs, s’avaluarà si la composició i el cabal del 
biogàs és susceptible d’aprofitament energètic encara que, amb la 
informació de la que actualment es disposa, aquest no sigui viable. En cas 
que l’informe de viabilitat no sigui positiu, el projecte preveu la implantació 
d’una torxa de seguretat, així com registres del temps de funcionament i el 
cabal captat i tractat. S’adjunta a aquest escrit l’informe emès per 
l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Martí Corominas Blanch, en relació 
amb la viabilitat de la valorització energètica. 
 
Fets 
 
En data 30/06/2014, GBI Serveis aporta a l’Ajuntament el “Projecte de 
Desgasificació de la Fase 1 del Dipòsit Controlat de residus de Lloret de 
Mar”,  redactat per en Martí Corominas Blanch, enginyer de camins, canals i 
ports. 
 
Fonaments de Dret 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 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.  
 
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 inicialment el “Projecte  de desgasificació de la fase 1 del 
dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar”, amb un pressupost d’execució 
de 167.122,58 €, abans d’IVA. 
 
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 
dies, amb la publicació corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Anuncis, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

CULTURA 
 
38.29. – (...) 
 
38.30. – (...) 
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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. 
 
 


