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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 47/2016 
Dia: 25 de novembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:15 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA 3r. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JORDI OROBITG SOLE 2n. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO 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 17 de novembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
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47.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PROJECTE D'IMPULS A LA 
RECONVERSIÓ TURÍSTICA DE LLORET (PLANS DE FOMENT 
TERRITORIAL DE TURISME, CONVOCATÒRIA 2016) 
 
REF EXP.: 10602016000027 
 
Vist que el dia 9 de juny de 2016, es va publicar l’Ordre EMC145/2016, de 3 
de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria 
pel 2016 de concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme (DOGC núm. 
7138). 
 
Vist que el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya ha acordat amb data 21/11/2016, la concessió de la subvenció per 
al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme a benefici de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a les següents actuacions: 
 
ANNEX 1. Llista de les subvencions atorgades 
Punts obtinguts: 68 
Nom de l’ens: Ajuntament de Lloret de Mar 
Núm. d’expedient: 17-PDFT-07-16 
Títol projecte: Impuls a la reconversió turística de Lloret de Mar 
 
ACTUACIONS 
 
Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (1ª fase del Pla d’accessibilitat de Lloret de Mar) 
Col·locació de panot diferenciat en les rampes del passeig de Lloret i Fenals 
Audioplatja 
Adquisició d’un mòdul de vestuari adaptat i wc accessible per a la platja de Lloret 
Audioguies en els elements de patrimoni cultural (MOLL) 
Parc infantil inclusiu 
Desenvolupament 2ª fase del projecte Parc de les olors 
Renovació de la rampa d’accés a la platja de Lloret, per accés al mini club 
Adquisició mini club, biblioplatja i espai nadó i mòdul complementari amb magatzem i wc accessible i per 
nadons 
Adquisició equipament per zona esportiva de les platges 
Adquisició mòdul de salvament i socorrisme per la platja de Lloret 
Adquisició punt d’atenció a plaça Pere Torrent 
Tòtems d’orientació per infants i gent gran al passeig marítim de Lloret i Fenals 
Parc infantil i zona de pícnic a la platja de Fenals 
Renovació elements de salut per a la gent gran, estructures workout i increment dotació de bancs i zones 
d’estada 

APP Lloret smart 
Web Ajuntament de Lloret de Mar, transformació a web accessible amb àudio 
Adaptació de la web de Lloret Turisme 
Carregadors elèctrics per mòbils (biblioplatja) 
Projecte Lloret ciutat de Llum “Lloret in Light” 
Reconstrucció arqueològica d’una casa ibera al Poblat ibèric de 
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Puig de Castellet 
Senyalització turística al Poblat Ibèric de Turó Rodó 
Completar l’abalisament de tota la franja litoral de Lloret (Vies Braves) 
 
TOTAL DEMANAT: 400.000,00€  
TOTAL ATORGAT: 400.000,00€ 

 
 
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 de 400.000 €, concedida 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.-   Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Medi Ambient, Patrimoni 
Cultural, Serveis Públics, Turisme, Noves Tecnologies, Intervenció i 
Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
47.2. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL 
DEL CONTRACTANT, DE L'OBRA DEFINIDA EN LES BASES 
TÈCNIQUES PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL CLAVEGUERAM I L'AIGUA 
POTABLE AL CARRER DE LES LLIMONES 
 
REF EXP.: G112016000627 - 14/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2016, va acordar requerir 
a l’empesa EXCAVACIONES BERMUDEZ SL , a fi que en el termini màxim de 
10 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 de licitació amb anunci al perfil del 
contractant, tramitació ordinària, del contracte de l’obra definida en les 
bases tècniques per a la substitució del clavegueram i l’aigua potable al 
carrer de les llimones.  
 
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.  
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Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa EXCAVACIONES 
BERMUDEZ SL, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
03/10/2016, a la vista dels informes emesos pels Serveis tècnics de data 
02/11/2016. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes. 
 
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 EXCAVACIONES BERMUDEZ SL, el 
contracte administratiu consistent en l’obra definida en les bases tècniques 
per a la substitució del clavegueram i l’aigua potable al carrer de les 
llimones, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
acta de data 03/10/2016 amb subjecció al plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 
que el preu i el termini d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:     45.063,10  €, IVA a part 
- Millores: 7.537,50 € 
- Termini d’execució:  5 setmanes, a comptar des de la data de 

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

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
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 1600 62700 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 
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la licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Serveis 
Públics i, d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, 
procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
47.3. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL 
DEL CONTRACTANT, D'OBRA NO EXECUTADA DEL PROJECTE DELS 
ACCESSOS A LA NOVA CASERNA DE LA POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ  
CIVIL DE LLORET DE MAR - FASE I 
 
REF EXP.: G112016000633 – 10/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 21/10/2016, va acordar requerir 
a l’empesa RUBAU TARRES SAU, a fi que en el termini màxim de 10 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 de licitació amb anunci al perfil del 
contractant, tramitació ordinària, del contracte de l’obra no executada del 
projecte dels accessos a la nova caserna de la Policia Local i protecció civil 
de Lloret de Mar – FASE I. 
 
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 RUBAU TARRES SAU, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 20/10/2016, a la 
vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics el dia 18/10/2016. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes. 
 
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 RUBAU TARRES SL, el contracte 
administratiu consistent en l’obra no executada del projecte dels accessos a 
la nova caserna de la Policia Local i protecció civil de Lloret de Mar – FASE I, 
en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
20/10/2016, amb subjecció al plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini 
d’execució del contracte són els següents: 
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- Preu:     215.207,26  €, IVA a part 
- Millores:  

- Adequació del Passeig de Cullar i de la seva trobada amb la 
plataforma del front de la caserna. 
- Subministrament i col.locació de xarxa de protecció en façana est 
de l’edifici de la Caserna. 

 
- Termini d’execució:  3 mesos des de la data de formalització de l’acta 

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

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
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 1532.61906 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 i a la secció d’urbanisme i, 
d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir 
a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
47.4. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DE L'OBRA DEFINIDA EN EL 
PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE L'APARCAMENT PÚBLIC DEL 
PARC DE CAN XARDÓ 
 
REF EXP.: G112016000634 - 15/16 PL PC 
 
Vist que en data 30/09/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa de l’obra definida en 
el projecte de condicionament de l’aparcament públic del parc de Can 
Xardó, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment de 
licitació al perfil del contractant, a tal efecte, i va aprovar el plec de 
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clàusules economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- RUBAU TARRES SAU 
Plica núm. 2.- OBRAS Y PAVIMIENTOS BROSSA SA 
Plica núm. 3.-  MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU 
Plica núm. 4.- AGLOMERATS GIRONA SA 
Plica núm. 5.- CONSTRUCCIONS FUSTE SA 

 
Vist que en dates 10/11/2016 i 11/11/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 23/11/2016 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 AGLOMERATS GIRONA SA, per un import de 
168.924,45 €, IVA a part, unes millores equivalents a 30.600 € i un termini 
d’execució de les obres de 10  setmanes. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes. 
 
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 AGLOMERATS GIRONA SA  per tal de què, 
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 garantia 
definitiva per un import de 8.446,25 €, d’acord amb el que disposa a la 
clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de 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. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a 
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011  sigui exigible la classificació del 
contractista.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 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. Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de 
les empreses que tinguin previst subcontractar i que hagin indicat 
en la seva oferta d’acord amb allò previst en la clàusula 10.A 
d’aquest plec de condicions.  

10.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 €.  

11.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.  
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TERCER.- 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. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1330.63201 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’obra pública. 
 
47.5. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
CONTENIDORS DE REBUIG 
 
REF EXP.: G112016000635 96/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica Mig de Medi Ambient en data 
16/11/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar  el subministrament de contenidors de rebuig . 
 
Atès que des de la Policia Local s’ha sol·licitat pressupost  a les empreses 
CONTENUR SL I CARBONELL URBAN SERV., essent el més satisfactori el 
presentat per l’empresa CONTENUR SL que ascendeix a la quantitat de 
17.060,00€, 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 de contenidors de 
rebuig amb l’empresa CONTENUR SL  per un import de 17.060,00€ IVA a 
part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1720/62300 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a  l’interessat, a la secció de Medi  
Ambient i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
47.6. - SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ TRACTAMENT DE VEGETACIÓ 
EN FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS EN  
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URBANITZACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/2003 I NUCLIS 
URBANS VULNERABLES. ANYS 2016-2017. 
 
REF EXP.: 10602016000043 
 
Vista l’Ordre ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les 
urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i la Resolució 
ARP/2439/2016, de 24 d’octubre, per la qual es convoquen per a 2017 els 
ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de 
població afectats per la Llei 5/2003. 
 
Vist l’interès de l’Ajuntament de Lloret de Mar en què es duguin a terme els 
treballs de manteniment de les franges exteriors de protecció contra 
incendis en aquelles urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, donant continuïtat als treballs de prevenció 
d’incendis forestals iniciats l’any 2005 en les urbanitzacions sense 
continuïtat amb la trama urbana i fent-los extensius als nuclis urbans 
vulnerables al risc d’incendi forestal. 
 
Vist que el municipi de Lloret de Mar està declarat d’alt risc d’incendi 
forestal, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 
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 al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació ajut per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i 
nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
 
SEGON.  Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i 
representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels 
documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la 
Corporació. 
 
TERCER.   Comunicar aquest acord al Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Secció de Medi Ambient i Serveis Públics (Parcs i Jardins) d’aquest 
ajuntament. 
 
47.7. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE PRIVAT CONSISTENT EN LES 
PÒLISSES D'ASSEGURANCES DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
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REF EXP.: G112016000636 (Exp. 01/13 PO PRIVAT) 
 
Vist que en data 17/10/2016 va entrar en vigor el contracte privat 
consistent en la mediació i assessorament en les assegurances de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, adjudicat a l’empresa AON GIL Y CARVAJAL 
SA, CORREDURÍA DE SEGUROS, essent una de les obligacions contractuals 
l’assessorament en la nova licitació de les diferents pòlisses d’assegurances. 
 
Vist que les esmentades pòlisses finalitzaven en data 30/06/2016, i estaven 
subscrites amb les següents companyies:  
 

• Assegurança de Responsabilitat Civil/Patrimonial:  ZURICH 
INTERNATIONAL, PLC 

• Assegurances de Defensa i Reclamació: DEPSA SA 
• Assegurança de Danys materials: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS 

SA 
• Assegurança de la flota de vehicles: MAPRE FAMILIAR SA 
• Assegurança de Vida i Assegurança d’Accidents: GENERALI ESPAÑA 

SA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
 
Vist que la mediació d’aquestes pòlisses la realitza la corredoria 
d’assegurances RIBESSALAT BROKER CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL 
fins a la seva finalització, incloent les prorrogues. 
 
Vist que en data 25/05/2016, la Junta de Govern Local va aprovar la 
pròrroga de totes les pòlisses subscrites amb l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
d’acord amb la relació a dalt esmentada, fins el proper 31/12/2016. 
 
Vist que actualment s’està preparant una nova licitació per a l’adjudicació 
del contracte privat de serveis consistent en les assegurances de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, no obstant, es preveu que no s’haurà 
finalitzat el procediment  abans de la data abans esmentada. 
 
Vist el que preveu a l’article 235.a) del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, segons el qual les empreses 
prestatàries tenen l’obligació seguir realitzant el servei fins a la signatura i 
entrada en vigor del nou contracte. 
 
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.- Prorrogar amb les empreses ZURICH INTERNATIONAL PLC, DEPSA 
SA, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA, MAPRE FAMILIAR SA, i GENERALI 
ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS totes les pòlisses subscrites amb 



 

 
 

12 
 

l’Ajuntament de Lloret de Mar, d’acord amb la relació a dalt esmentada, fins 
el proper 31/03/2017.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les companyies d’assegurances ZURICH 
INTERNATIONAL PLC, DEPSA SA, MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS SA, 
MAPRE FAMILIAR SA i GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
així com a la corredoria d’assegurances RIBESSALAT BROKER CORREDORIA 
D’ASSEGURANCES SL, AON GIL Y CARVAJAL SA, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, a la secció de Serveis Jurídics (Assegurances), Recursos Humans 
i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i efectes escaients.  
 
47.8. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL 
PERFIL DEL CONTRACTANT,  CONSISTENT EN L'ADEQUACIÓ D'UN 
LOCAL DESTINAT A L'ÚS ADMINISTRATIU (ARXIU MUNICIPAL) 
SITUAT EN LA PLANTA SOTERRANI -1 DE L'AVINGUDA VILA DE 
BLANES 8-12 
 
REF EXP.: G112016000637 (Exp. 08/16 PL PC) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 28/10/2016, va acordar requerir 
a l’empresa ARGON INFORMÀTICA SA, a fi que en el termini màxim de 10 
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 de licitació amb publicitat al perfil del 
contractant, tramitació ordinària, del contracte de d’obra consistent en 
l’execució de la Fase I del Projecte d’obres per l’Adequació d’un local 
destinat a ús administratiu (arxiu municipal) situat en la planta soterrani -1 
de l’Avinguda Vila de Blanes 8-12 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 ARGON INFORMÀTICA 
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 21/10/2016, a la 
vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals els dies 
03/10/2016 i 19/10/2016. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa ARGON INFORMÀTICA SA, el contracte 
administratiu d’obres consistent en l’execució de la Fase I del Projecte 
d’obres per l’Adequació d’un local destinat a ús administratiu (arxiu 
municipal) situat en la planta soterrani -1 de l’Avinguda Vila de Blanes 8-12 
de Lloret de Mar, en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 21/10/2016, amb subjecció al plec de 
condicions economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es 
desprèn que el preu i el termini d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:   73.510,20 €, IVA a part 
- Termini d’execució: 3 mesos, a comptar des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig i inici de l’obra. 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
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 16/9330/62300 del 
pressupost vigent. 
 
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 d’Urbanisme i, d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD 
Legislatiu 3/2011, procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant del 
web municipal. 
 
47.9. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE TRES 
CARROSSES NOVES AMB MOTIU DE LA FESTA DE REIS 2017 
 
REF EXP.: G112016000639 97/16 CM 
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Vist l’informe emès pel dinamitzador cultural  en data 24/11/16, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament 
de tres carrosses noves amb motiu de la festa de Reis 2017. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’ empresa ESPAIS 
ESCÈNICS GRUART que presentés pressupost per dur a terme el referit 
subministrament, que ascendeix a la quantitat de 16.300,00 €, 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 
ESPAIS ESCÈNICS GRUART  l’objecte del qual consisteix en el 
subministrament de tres carrosses noves amb motiu de la Festa de Reis 
2017, per un import de 16.300,00 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Consignar l’import necessari per atendre a aquesta despesa al 
pressupost del 2017. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la secció de 
Festes, i a la Intervenció i Tresoreria Municipal pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
47.10. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMES 
PER LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000640 95/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local en data 
09/11/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar  el subministrament d’uniformes per la Policia Local. 
 
Atès que des de la Policia Local s’ha sol·licitat pressupost  a l’empresa 
INSIGNIA UNIFORMES SL, que ascendeix a la quantitat de 13.500,00€, 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. 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’uniformes per 
la Policia Local amb l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL  per un import de 
13.500,00€ IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1320/22104 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a  l’interessat, a la Policia Local i 
la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
47.12. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000124  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
CONTENUR ESPAÑA, S.L. – Subm. Contenidors de Rebuig  20.642,60 
ACREEDORS PRESSUPOSTARIS – Concessió ajut per material 
escolar i sortides centres educatius de Lloret 

14.998,19 

DILLUNDE HUGAS, JOAN CARLES – Anul·lació sobrant per 
passar a plantilla Ajuntament 

-4.779,50 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR –Anul·lació, s’ha fet ADO’s -16.537,77 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes 
novembre 2016 

86.917,77 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida escombraries mes 
novembre 2016 

146.433,35 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viària mes novembre 
2016 

219.894,19 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges mesos de 
novembre i desembre 2016 

106.081,14 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja i manteniment àrees 
d’esbarjo mes de novembre i desembre 2016 

37.021,20 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei gestió deixalleria novembre i 
desembre 2016 

27.684,48 

INSIGNA UNIFORMES SL – Subm. Uniformes per a la Policía 
Local 

16.335,00 
 

VALUE POWER, S.L. – Subm. Samarretes interiors en teixit 
tèrmic per a la Policia Local 

5.526,68 
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SUMA TOTAL ............ 660.217,33€ 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua potable mes de 
setembre 2016 

165.934,01 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa Servei 
Tractament FORM setembre 2016 

20.772,97 

ACREEDORS PRESSUPOSTARIS – Concessió Beques ajuda 
estudiants estudis Superiors Curs 2016/2017 

30.000,00 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges Octubre 2016 53.040,57 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viària octubre 2016 219.894,19 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida escombraries mes 
d’octubre 2016 

146.433,35 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes 
d’octubre 2016 

86.917,77 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei manteniment Àrees esbarjo 
mes d’octubre 2016 

18.510,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei gestió Deixalleria mes 
d’octubre 2016 

13.842,24 

UTE ESPORT LLORET – Servei monitoratge Salvament i 
Socorrisme Piscina Mpal. octubre 2016 

41.319,46 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de Resta en Planta de 
Triatge, voluminós i Residus Verd mes d’octubre 2016 

403.840,50 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de Rebuig al dipòsit 
controlat mes d’octubre 2016 

26.937,52 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Sa Caleta 
mes d’octubre 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Fenals 
Autobusos mes d’octubre 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Barri 
Pescadors mes d’octubre 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Pere 
Torrent mes d’octubre 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Zona 
Esportiva mes d’octubre 2016 

11.748,13 

CONSORCI COSTA BRAVA – Subministrament Aigua Potable 
Octubre 2016 

150.062,02 

SERSA – Servei d’ajut a Domicili SAD MUNICIPAL mes 
d’octubre 2016 

8.416,00 

SERSA – Servei d’ajut a domicili – Usuaris SAD PROPED mes 
d’octubre 2016 

18.544,00 

ALQUIMIA MEDIEVAL, S.L. – Organització Fira Medieval 2016 35.937,00 
MAGMACULTURA, S.L. – Servei Vigilància Jardins Sta. 5.735,00 
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Clotilde mes d’octubre 2016 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació TAXA T9 
recaptació Executiva mes octubre 2016 

33.120,51 

SUMA TOTAL ............ 1.537.998,36 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
UTE MANTENIMENT LLORET – Servei manteniment Piscina 
Mpal. mes d’octubre 2016 

9.360,86 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar infants els Pops mes 
d’octubre 2016 

26.790,00 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Recepció i 
Atenció Policia Local 

11.703,12 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Servei Neteja i 
manteniment Clavegueram octubre 2016 

48.769,55 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – 
Desenvolupament Pla Local de Ciutadania mes d’ octubre 
2016 

16.591,67 

AUDIFILM ABI, S.L. – Servei anàlisi i primera Fase 
Desenvolupament Sistema Magda 

6.050,00 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Conserva i millora Zones 
Verdes Sector A + Ampliació mes d’octubre 2016 

20.666,51 

OPEN SOURCE ABD SECURITY SERVICE – Auditoria Xarxa de 
Comunicacions 60% restant 

9.997,02 

PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI –Actuació “BUHOS” el 
dia 17/11/2016 

4.840,00 

SUMA TOTAL ............ 154.768,73 
 
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 660.217,33 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  
1.537.998,36 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 154.768,73 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
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GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
47.13. – (...) 
 
47.14. - 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 

14/11 AL 18/11 CURSOS MUNICIPALS 346,50 
14/11 AL 18/11 VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS 3.389,28 
14/11 AL 18/11 SUBMINISTRAMENT AIGUA 152,95 
14/11 AL 18/11 LLOGUER PISCINA 3.220,28 
14/11 AL 18/11 GRUA POLICIA 430,00 
14/11 AL 18/11 MULTES POLICIA 150,00 
14/11 AL 18/11 ACTIVITATS SINGULAR POLICIA MPAL 570,25 
14/11 AL 18/11 IMPOST CONSTRUCCIÓ 15.062,62 
14/11 AL 18/11 TAXA URBANÍSTICA 960,67 
14/11 AL 18/11 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 77,50 
14/11 AL 18/11 CONNEXIÓ CLAVEGUERAM  55,00 
14/11 AL 18/11 PADRÓ CEMENTIRI 4.627,00 
14/11 AL 18/11 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 375,10 
14/11 AL 18/11 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 521,50 
14/11 AL 18/11 PADRÓ GOSSOS 6,50 
14/11 AL 18/11 LLAR D’INFANTS 80,00 
14/11 AL 18/11 ABONAMENT TRANSPORT 106,70 
14/11 AL 18/11 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 13.328,60 
14/11 AL 18/11 FIANCES MEDI AMBIENT 2.195,28 
14/11 AL 18/11 VENDA MATERIAL INSERVIBLE 12.965,15 
14/11 AL 18/11 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
14/11 AL 18/11 VENDA CARTRÓ I ENVASOS  7.701,55 
14/11 AL 18/11 LLOGUER PARKING 193,60 
14/11 AL 18/11 PRESTACIÓ SERVEIS FESTES MAJORS 4.100,00 
14/11 AL 18/11 VENDA TERRES SOBRANTS ABOCADOR 2.052,52 
14/11 AL 18/11 ALTRES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 200,00 
14/11 AL 18/11 INSTAL.LACIONS CULTURALS 50,00 
14/11 AL 18/11 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 1.398,00 
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14/11 AL 18/11 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 5.962,50 
14/11 AL 18/11 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV.  340,00 
14/11 AL 18/11 INST. NO FIXES ESPECTACLES O ATRAC. 556,80 
14/11 AL 18/11 OCUP.SUBSÒL, SÒL I VOL VIA PÚBLICA 344,78 
14/11 AL 18/11 MERCADERIES 140,65 
14/11 AL 18/11 PLUSVALUA 4.236,38 

TOTAL  85.915,81 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  85.915,81 
 
47.15. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001765  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE    IMPORT 

86/16 CONCEPTES VARIS (E) 1.577,20 
87/16 CONCEPTES VARIS (V) 749,08 
88/16 IBI (E) 17.185,93 
89/16 IBI (E) 49.883,49 

TOTAL   69.395,70 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  69.395,70 euros. 
 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
47.16. - RATIFICACIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL PER SUBSTITUCIÓ-  
EDUCADORA LLAR D' INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000290 – 215-2016-DIV-SUBST  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 17  de novembre d’enguany de 2016, en 
relació a la contractació de personal per substitució. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
17 de novembre de 2016, per la qual es procedí per necessitats del servei a 
la contractació de la Sra. CARLA OLIVER ALTES com a Educadora Llar 
Infants (Cat C1) per efectuar la substitució per ILT de la treballadora 
municipal Sra. ANNA MARIA PUJOL VILA. La contractada començà a 
treballar el dia 21 de novembre d’enguany i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances li corresponguin pel temps treballat. 
S’efectua contracte d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
47.17. – (...) 
 
47.18. – (...) 
 
47.19. – (...) 
 
47.20. – (...) 
 
47.21. – (...) 
 
47.22. – (...) 
 
47.23. – (...) 
 
47.24. – (...) 

 
SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 

 
MOBILITAT I TRANSPORTS 

 
47.25. – (...) 
 
47.26. – (...) 
 
47.27. – (...) 
 
47.28. – (...) 
 
47.29. – (...) 
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SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

ESPORTS 
 
47.30. - APROVACIO PREUS CURSA DE NADAL 2016 
 
REF EXP.: G422016000005  
 
Vist que l’ordenança que regula els preus públics municipals estableix que la 
Junta de Govern Local fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades per 
l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats. 
Vist que segons informe emès per la Secció d’Esports d’aquest Ajuntament, 
el proper 24 de desembre l’Ajuntament de Lloret amb la col.laboració del 
Club Atletisme Lloret-La Selva i el Club La Sansi organitza la Cursa de Nadal 
Sant Silvestre Popular Lloretenca, que es tracta d’una cursa de caire 
popular on es podrà participar en dues categories: categories de promoció i 
categoria adults (cursa de 5 km). 
 
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. Fixar els següents preus públics per a les diferents modalitats 
d’inscripció: 
  

- Curses infantils, per a nascuts a partir del 2004 : 2 euros anticipada i 
4 euros per les inscripcions fetes els dies 23 i 24 de desembre de 
2016.  

- Cursa absoluta, per a nascuts el 2003 i anteriors: 5 euros anticipada i 
9 euros per les inscripcions fetes els dies 23 i 24 de desembre de 
2016. 

 
SEGON. Notificar el present acord a la Secció d’Esports i a la Intervenció 
Municipal als efectes escaients. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
[firma] 
 


