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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 31/2016 
Dia: 5 de agost de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:10 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 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
DOLORS JORDAN MORENO, Interventora Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
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 29 de juliol de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
31.1. - CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i EMP 
SPORT EVENTS SLU, PER REGULAR LA UTILITZACIÓ DE L'ENTORN 
NATURAL I VIA PÚBLICA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA CURSA 
"LLORET DE MAR NIGHT TRAIL" els exercicis 2016-2017-2018. 
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REF EXP.: G112016000413 – conveni 35/16 
 
Vist, que l’empresa EMP SPORT EVENTS SLU., estan interessats en 
l’organització de la cursa “Lloret de Mar Night Trail”, així com la Fira del 
Corredor associada a aquest esdeveniment, el proper dissabte 13 d’agost de 
2016, i dates que millor escaiguin pels anys  2017 i 2018,  amb horari de 21  
a 24 hores. 
 
Vist, que l’Ajuntament de Lloret de Mar, dintre de la seva política de foment 
en matèria d’activitats esportives, considera que la organització de la cursa 
“Lloret de Mar Night Trail” i la Fira del Corredor representa per a la població 
una promoció important a nivell nacional i internacional. 
  
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’empresa EMP 
SPORT EVENTS SLU., per a l’organització de la cursa “Lloret de Mar Night 
Trail” (camins públics i platges), així com la Fira del Corredor associada a 
aquest esdeveniment (a la Plaça de la Vila i Passeig Verdaguer), el proper 
dissabte 13 d’agost de 2016, i dates que millor escaiguin pels anys  2017 i 
2018,  amb horari de 21 a 24 hores. 
 
SEGON.- Existeix suficient consignació pressupostària per cobrir les 
despeses que generi aquest conveni, a la partida 16.3410.22609 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa EMP SPORT EVENTS SLU., a la 
Secció d’Esports d’aquest Ajuntament i a la Intervenció Municipal. 
 
31.2. - AUTORITZACIÓ PUNTUAL DE L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI 
D'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS - LLORET NIGHT 
SHOPPING, SETEMBRE 2016. 
 
REF EXP.: G112016000414 - diversos SS.JJ. 21/2016 
 
Vist l’Informe emès en data 01/08/2016 per la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Comerç, on posa de manifest que es té previst la organització 
una activitat comercial anomenada “Lloret Night Shopping”, amb la 
col.laboració de l’Associació Professional de la PYME de Lloret de Mar 
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(Associació de Comerciants), consistent en la realització de diferents accions 
de promoció dinamitzadores del comerç,  amb la realització de promocions 
comercials, desfilades de moda, accions gastronòmiques i l’ampliació de 
l’horari comercial dels establiments comercials per la nit del 9 de setembre  
de 2016, de manera que aquests puguin romandre oberts fins les 00:30 
hores del dia 10 de setembre de 2016. 
 
Vist que en l’esmentat informe es considera que aquesta és una iniciativa 
positiva per a la dinamització econòmica i comercial del municipi i es 
proposa que s’autoritzi de manera puntual i extraordinària l’acció comercial 
anomenada “Lloret Night Shopping”, permetent que els establiments 
comercials que ho desitgin puguin ampliar el seu horari comercial el dia 9 
de setembre de 2016, de manera que aquests puguin romandre oberts fins 
les 00:30 hores del dia 10 de setembre de 2016. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 24/03/2005, va 
aprovar la obligatorietat de tancament a les 22:00 hores dels establiments 
comercials de tot el terme municipal durant el període en què Lloret de Mar 
disposava de la qualificació de municipi turístic.  
 
Vist que mitjançant Resolució de modificació de la qualificació de zona 
turística dictada per la Direcció General  de Comerç en data 02/02/2010, es 
va ampliar la qualificació de zona turística a efectes d’horaris comercials a 
tot l’any, de manera que la franja horària d’obertura comercial va quedar 
compresa entre les 07:00 i les 22:00 hores durant tots els dies de l’any.  
 
Vist l’Informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Local en data 
01/08/2016, en sentit favorable a l’activitat “Lloret Night Shopping”, amb 
observació d’allò previst en l’article 35.9 de l’Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana de Lloret de Mar, que prohibeix el subministrament 
de begudes alcohòliques a partir de les 23 hores, en els establiments de 
venda de productes d’alimentació no destinats al consum immediat.  
 
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.- AUTORITZAR, de manera puntual i extraordinària, l’acció 
comercial anomenada “Lloret Night Shopping”, permetent que els 
establiments comercials que ho desitgin puguin ampliar el seu horari 
comercial el dia 9 de setembre de 2016, de manera que aquests puguin 
romandre oberts fins les 00:30 hores del dia 10 de setembre de 2016. 
 
SEGON.- Advertir que aquesta autorització es fa sens perjudici d’allò previst 
a l’article 35.9 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret 
de Mar, on s’estableix la prohibició del subministrament de begudes 



 
 
 

4 
 

alcohòliques a partir de les 23 hores, en els establiments de venda de 
productes d’alimentació no destinats al consum immediat.  
 
TERCER.- AUTORITZAR de manera puntual i extraordinària dins 
l’esdeveniment Lloret Night Shopping, que aquells establiments ho desitgin, 
i únicament en l’horari establert per l’esdeveniment de 19 h del 9 de 
setembre de 2016 fins a les 00.30 h del dia 10 de setembre de 2016, 
puguin fer venda i degustació dels productes relacionats amb la seva 
activitat a la via pública. Aquesta autorització és per realitzar l’acció 
promocional en l’entorn més immediat del propi establiment, i en cap cas 
pot entrar en contradicció amb la legislació vigent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació Professional de la PYME de 
Lloret de Mar (Associació de Comerciants), als Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a Girona, així com 
també a la Secció de Comerç perquè en faci la màxima difusió, i a 
l’Inspector en Cap de la Policia Local, als efectes escaients. 
 
31.3. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL 
SERVEI  DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000415 (Exp. 05/16 PL PC) 
 
Vist que en data 17/06/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en consergeria del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment de licitació amb 
publicitat al Perfil del Contractant, a tal efecte, i va aprovar el plec de 
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.- SERVEIS SAMAT LLORET SL  

 
Vist que en dates 11/07/2016, 12/07/2016 i 26/07/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que l’empresa licitadora va presentar l’oferta econòmica per un preu de  
11,40 €/hora de servei, IVA a part. 
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Vist que l’oferta que va presentar l’empresa licitadora al sobre n. 3, no 
s’ajusta al model donat a la clàusula 8.III del plec de condicions, que és el 
següent: 
 

 “2. Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em 
comprometo a la seva execució per la quantitat de (en lletres i 
números) ............. euros/ any (IVA a part).” 

 
Vist que, a més a més, la proposta ni tan sols es correspon al servei licitat.  
 
Vist que en data 29/07/2016,  es va reunir la Mesa de Contractació per tal 
de proposar a l’òrgan de contractació declarar deserta la licitació del servei 
de consergeria del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar, atès que 
l’empresa licitadora SERVEIS SAMAT LLORET SL, va quedar exclosa de la 
licitació per l’incompliment de la clàusula 8.III del plec de condicions, per no 
ajustar la seva oferta al model estipulat en l’esmentada clàusula, i, a més a 
més, per no correspondre’s la proposta al servei licitat.  
 
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.- Declarar deserta la licitació del servei de consergeria del Mercat 
Municipal Diari de Lloret de Mar, atès que l’empresa licitadora SERVEIS 
SAMAT LLORET SL, va quedar exclosa de la licitació per l’incompliment de la 
clàusula 8.III del plec de condicions, per no ajustar la seva oferta al model 
estipulat en l’esmentada clàusula, i, a més a més, per no correspondre’s la 
proposta al servei licitat.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa SERVEIS SAMAT 
LLORET SL, a la Intervenció municipal i a la secció de Promoció Econòmica i 
Comerç.   
 
31.4. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LLORET DE MAR EN L'ÀMBIT 
DEL PPU1 - PORTAL DE PONENT - 
 
REF EXP.: G112016000416 (Exp. 04/16 PL PC) 
 
Vist que en data 08/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 



 
 
 

6 
 

incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la redacció de la documentació necessària per a la tramitació de la 
modificació puntual del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU1-Portal de 
Ponent-, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
negociat amb publicitat, a tal efecte, i va aprovar el plec de 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.- SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL 
Plica núm. 2.- POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
Plica núm. 3.- U.R.B.A.N.A, BLAZQUEZ-SOBREVIAS Y 
ASOCIADOS SLP 
Plica núm. 4.- URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP 
(URBAMED) 
Plica núm. 5.- AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS I GESTIÓ SLP 

 
Vist que en dates 06/06/2016, i 07/06/2016 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 03/08/2016 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 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, per 
un import de  8.375 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, 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 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
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 
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la garantia definitiva per un import de 418,75 €, 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 
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’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. A més a més, caldrà que els licitadors hagin redactat com a 
mínim un instrument de planejament de característiques similars en 
els últims 10 anys. 

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, solvència econòmica i financera, i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.   

9. 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 €.  

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.  

 
31.5. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER A L’OBRA 
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D'URBANITZACIÓ 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.: G112016000417 10/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 28/07/2016 per l’Arquitecta Municipal, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’obra 
d’urbanització no executada del projecte dels accessos a la Nova caserna de 
la Policia Local i Protecció Civil de Lloret de Mar (Fase I), conforme a allò 
establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de 
licitació.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa de l’obra 
d’urbanització no executada del projecte dels accessos a la Nova caserna de 
la Policia Local i Protecció Civil de Lloret de Mar (Fase I), i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte 
es dugui a terme mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil 
del contractant i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment  per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte d’obra. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies 
naturals  per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de 
la inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat 
anomenat “Perfil del Contractant”. 
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31.6. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE D'OBRA CONSISTENT 
EN ELS TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, DESMUNTATGE 
I SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT DE NADAL DE LLORET DE 
MAR 
 
REF EXP.: G112016000418 (Exp. 08/14 PN) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 03/11/2014, va 
adjudicar el contracte d’obra consistent en els treballs d’instal·lació, 
manteniment, desmuntatge i subministrament de l’enllumenat de Nadal de 
Lloret de Mar, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació 
ordinària, a l’empresa LAMPISTERIA ROBLES SL, per un import de 
71.930,27 €/any, IVA a part. 
 
Vist que el contracte es va formalitzar en data 10/11/2014. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte, relativa a 
la durada, el contracte s’executaria en l’edició de la campanya de Nadal (de 
novembre 2014 a gener 2015) i la campanya de Nadal (de novembre 2015 
a gener 2016), d’acord amb els terminis previstos en les clàusules 1 i 7 
d’aquest plec de condicions, i seria prorrogable per una edició més (de 
novembre 2016 a gener 2017), si l’Ajuntament aprovés la pròrroga de 
forma expressa abans del 31 d’agost de 2016. 
 
Vist l’informe favorable de data 01/08/2016, emès pel Cap de Promoció 
Econòmica.  
 
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.- PRORROGAR el contracte d’obra adjudicat a l’empresa 
LAMPISTERIA ROBLES SL, consistent en els treballs d’instal·lació, 
manteniment, desmuntatge i subministrament de l’enllumenat de Nadal de 
Lloret de Mar, per una edició més (de novembre 2016 a gener 2017),  
d’acord amb les clàusules previstes al plec de condicions que regeix aquest 
contracte, per un import de 71.930,27 €/any, IVA a part. 
 
SEGON.- L’Ajuntament s’ha de comprometre a consignar per l’any 2017 
l’import  necessari per atendre la despesa prevista, la qual haurà de figurar 
en els pressupostos respectius.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’empresa LAMPISTERIA ROBLES SL, a 
la secció de Promoció Econòmica, i a la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients.  
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31.7. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL CONTRACTE 
D'OBRA D'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.: G112016000420 (Exp. 08/16 PL PC) 
 
Vist l’informe emès en data 13/07/2016 per l’Arquitecta Municipal, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’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, conforme a allò establert a 
l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de 
licitació.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa 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, i obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil del contractant i 
tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment  per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte de servei. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 26 dies naturals  
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
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inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 
31.8. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PÚBLIC,  CONSISTENT EN EL SERVEI DE PODOLOGIA DEL 
CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000421 (06/15 – concessió) 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia n. 1748/2015, de data 25/06/2015, es 
va aprovar l’adjudicació del servei, prestat  en règim de concessió de domini 
públic,  de podologia del Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar. 
 
Vist que l’esmentat contracte va ser adjudicat a l’empresa EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA per un cànon de 910 €/any i va ser 
formalitzat en data 01/07/2015. 
 
Vist que la clàusula 7ª del plec de condicions, relativa a les obligacions de 
l’adjudicatari, estableix com una de les condicions especials d’execució del 
contracte el següent: “L’adjudicatari estarà obligat a prestar el servei de 
podologia els dimecres i dijous de 9:00 a 14:00 hores, d’acord amb allò 
establert a l’art. 20 del  Reglament del Casal Municipal de la Gent Gran”. 
 
Vista la petició de data 29/07/2016 (RGE 16868/2016), presentada per 
l’empresa adjudicatària EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA,  que 
sol·licita un canvi d’horari del servei de podologia que presta al Casal 
Municipal de la Gent Gran, davant la dificultat de trobar un professional que 
pogués complir l’horari acordat al contracte signat el passat 01/07/2015. 
L’horari sol·licitat per l’adjudicatari és el següent: dimecres de 9:00 a 14:00 
hores i de 15:00 a 20:00 hores.  
 
Vist l’informe favorable emès per la secció del Casal de la Gent Gran de 
Lloret de Mar, en data 03/08/2016, a través del qual es proposa la 
modificació del contracte actual en el sentit d’efectuar el servei de podologia 
els dimecres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 20:00 hores, sense que 
aquesta, en cap moment, afecti el número total d’hores del contracte inicial, 
i el preu d’adjudicació del contracte.  
 
Atès allò establert en l’art. 219 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a la modificació dels contractes administratius. 
 
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.- Modificar el contracte administratiu del servei, prestat  en règim 
de concessió de domini públic,  de podologia del Casal Municipal de la Gent 
Gran de Lloret de Mar, adjudicat a l’empresa EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SA, en el sentit d’establir l’horari d’atenció els dimecres 
de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 20:00 hores, d’acord amb l’informe de 
la secció del Casal de la Gent Gran de Lloret de Mar, citat en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- La citada modificació serà efectiva a partir del dia 10/08/2016, i, 
en cap moment, afectarà el número total d’hores del contracte inicial, i el 
preu d’adjudicació del contracte.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SA i a la secció del Casal de la Gent Gran de Lloret de 
Mar, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
31.9. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000090  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
HEWLETT-PACKARD INTERNACIONAL – Rènting programari 
gestió corporativa de juny a novembre 2016 (Anul·lació per 
proveïdor erroni) 

-8.712,00 

AUDIFILM ABI, S.L. – Rènting programari gestió corporativa 
de juny a novembre 2016 

8.712,00 

SUMA TOTAL ............    0,00 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum de Llum 
Piscina Mpal. Del 01/05/16 al 31/05/16 

16.514,94 

UTE ESPORT LLORET – Servei monitoratge Salvament i 
Socorrisme Piscina Mpal del 3 al 31 de maig 2016 

38.653,68 

SABACAUCHO, S.A. – Subm. 100 Pilones model Gorge D100 
+ 10 Base Pilona Extraïble 

9.379,92 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum Llum 
Piscina Mpal del 01/06/16 al 30/06/16 

20.700,86 

UTE ESPORT LLORET – Servei monitoratge, salvament i 
socorrisme Piscina Mal mes de juny 2016 

41.319,46 

TEMAVIAL, S.A. – Treballs de senyalització horitzontal Policia 
Local 

15.461,14 

OPEN SOURCE AND SECURITY  - Servei Manteniment 2n. 5.266,74 
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semestre 2016 
MAGMACULTURA, S.L. – Servei vigilància Teatre mpal. Mes 
de juny 2016 

4.804,18 

AUDIFILM ABI, S.L. – Serveis Suite Cret@ 2016 5.203,00 
ETRA BONAL, S.A. – Contracte manteniment semàfors segon 
trimestre 2016 

9.903,33 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum de llum 
període 01/06/16 al 30/06/16 

102.440,43 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum de llum 
mes de juliol, lectura 01/06/16 a 30/06/16 

10.630,49 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA –Liquidació Taxa T9 
recaptació executiva maig 2016 

31.984,97 

UTE LLORET DE MAR – Serveis de manteniment de 
l’enllumenat públic mes de juny 2016 

7.428,88 

CINESI – Anàlisi transport Urbà cert. Nº 2 5.287,70 
UTE LLORET DE MAR – Subministrament i col·locació de 
làmpada Enllumenat Públic 

4.511,40 

OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICE – Suport consultors 
sistemes i seguretat – Primer Semestre 2016 

4.887,50 

ASSOCIACIÓ DE MUSICS MUSICAT – Actuació cobla Principal 
de la bisbal el 26/07/16 

4.700,00 

CINESI – Realització anàlisi Transport Urbà, certificació 3 i 
final 

5.287,70 

SERSA – Servei ajuda domicili SAD Proped mes de juny 2016 16.400,00 
SERSA – Servei ajuda domicili SAD Municipal mes de juny 
2016 

9.690,33 

APLICACIONES ELECTRICAS ENE – Subm. Antenes punt a 
punt WIMAX  

8.409,72 

SUMA TOTAL ............ 378.866,37 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
VECTOR DESARROLLO Y APLICACION – Poliwin Cloud 
adaptat a web estandard formació, traspàs dades 

9.905,83 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei manteniment i 
conservació piscina del 3 al 31 de maig 2016 

8.756,94 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
Caserna Policia Local mes de juny 2016 

14.188,46 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei teleoperadors 
Caserna Policia Local mes de juny 2016 

6.606,60 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei manteniment integral i 
Conservació Piscina Mpal mes de juny 2016 

9.360,86 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Servei neteja i 
manteniment Clavegueram mes de juny 2016 

48.769,55 

AGLOMERATS GIRONA, S.A. – Obres urbanització Av. Vila 8.139,27 
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Blanes entre Trav. Jardins i Av. Alegries, excepte cap. 2 – 
Certificació 3 
RIEGO VERDE, S.A. – Obre d’ampliació Xarxa Control remot 
del Regs de les Zones Verdes 

6.261,99 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment zones verdes 
mes de juny 2016 

20.666,51 

LADEUS WEB BRANDING, S.L. – Disseny implantació de lloc 
web per la Piscina Mpal –Part- 

6.346,45 

FABREGAS IMMOBLES, S.L. – Treballs realitzats obra plaça 
països catalans 

16.672,47 

SUMA TOTAL ............ 155.674,93 € 
 
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 0,00  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  
378.866,37 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
155.674,93 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
31.10. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

16/07 AL 22/07 EDUCACIÓ 6.098,20 
16/07 AL 22/07 SUBMINISTRAMENT AIGUA 3.778,42 
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16/07 AL 22/07 VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS 8.370,75 
16/07 AL 22/07 LLOGUER PISCINA 4.375,52 
16/07 AL 22/07 APARCAMENTS MUNCIPALS  36.591,98 
16/07 AL 22/07 GRUA POLICIA 5.075,00 
16/07 AL 22/07 PUPILATGE POLICIA 95,00 
16/07 AL 22/07 ACTIVITATS SINGULAR POLICIA MPAL. 184,00 
16/07 AL 22/07 IMPOST CONSTRUCCIÓ  19.837,06 
16/07 AL 22/07 TAXA URBANÍSTICA 456,00 
16/07 AL 22/07 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 108,50 
16/07 AL 22/07 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA  1.050,40 
16/07 AL 22/07 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 2.685,10 
16/07 AL 22/07 LLAR D’INFANTS   617,00 
16/07 AL 22/07 PADRO GOSSOS 49,50 
16/07 AL 22/07 ABONAMENT TRANSPORT  25,00 
16/07 AL 22/07 FIANCES DETERIOR. BÉNS PUBLICS 45.151,15 
16/07 AL 22/07 FIANCES MEDI AMBIENT 2.142,07 
16/07 AL 22/07 CANON INSTAL.LACIONS 1.728,00 
16/07 AL 22/07 VENDA DE LLIBRES 104,99 
16/07 AL 22/07 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
16/07 AL 22/07 LLOGUER PARQUING MERCAT 314,60 
16/07 AL 22/07 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 9.312,25 
16/07 AL 22/07 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 8.090,00 
16/07 AL 22/07 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 62,50 
16/07 AL 22/07 MOSTRES COMERCIALS 298,39 
16/07 AL 22/07 MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
16/07 AL 22/07 MERCADERIES 10,00 
16/07 AL 22/07 TAULES I CADIRES  2.304,50 
16/07 AL 22/07 PLUSVALUA 6.646,77 
16/07 AL 22/07 QUOTES URBANÍSTIQUES 140.773,03 

TOTAL  306.383,03 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  306.383,03 €. 
 
31.11. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001051  
 
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 
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70/16 CONCEPTES VARIS (E) 736,30 
71/16 CONCEPTES VARIS (V) 2.174,07 
LL1623 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 86.108,85 
LL1624 MULTES VOLUNTARIA (E) 1.980,00 
LL1625 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 66.908,99 
LL1626 MULTES EXECUTIVA (E) 1.900,00 
LL1628 INSOLV ÈNCIA (E) 8.755,10 
LL1629 SANEJAMENT (E) 65.841,67 
LL1630 MULTES VOLUNTARIA (E) 120,00 
LL1631 MULTES VOLUNTARIA (E) 80,00 
LL1633 MULTES VOLUNTARIA (E) 8.000,00 
LL1634 MULTES EXECUTIVA (E) 800,00 
LL1635 AFECCIÓ DE BENS (E) 11.507,98 
LL1636 INSOLVÈNCIA (E) 170,91 
LL1637 SENEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 14.045,42 
LL1638 MULTES VOLUNTARIA (E) 8.000,00 
LL1639 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 39.915,66 
LL1641 INSOLVÈNCIA € 1.922,14 

TOTAL   318.967,09 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 318.967,09 euros. 
 
31.12. - PADRÓ D’AIGÜES MENSUAL - MES DE JULIOL 
 
REF EXP.: G212016001052  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PEL  
SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE DELS ABONATS QUE 
SUPEREN ELS 200 M3 DE MITJANA MENSUAL,     corresponent al  MES DE 
JULIOL DE 2016, que importa la quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS 
MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (562.061,52 €) 
 
Consum d’aigua               315.509,86 
Rep. Canon d’aigua               195.071,87 
Conservació comptadors                      348,79 
IVA aigua                 51.058,25 
IVA conservació                       72,75 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
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A. Del 8 d’agost al 7 d’octubre de 2016 en període voluntari, tots els 

dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

B. A partir del dia 8 d’octubre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ 
Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
31.13. – (...) 
 
31.14. – (...) 
 
31.15. – (...) 
 
31.16. – (...) 
 
31.17. – (...) 
 
31.18. – (...) 
 
31.19. – (...) 
 
31.20. – (...) 
 
31.21. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
31.22. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL-EDUCADORA LLAR 
D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000202  
 
Vist que, es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, d’una Educadora Llar d'Infants (Cat. C1) per efectuar 
la substitució pel període de vacances de la treballadora municipal Sra. 
Cristina Mas Lloveras, adscrita a la Llar d’Infants municipal. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 del Decret legislatiu 



 
 
 

18 
 

2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 d juliol de 2015,de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la Sra. MONTSE ARIAS MARTINEZ, que està inclosa en 
la borsa de treball, com a Educadora de Llar d'Infants (Cat. C1), pel període 
de vacances de la treballadora abans esmentada. La contractada començarà 
a treballar el dia 8 d’agost fins el dia 31 d’agost de 2016 (ambdós inclosos) i 
dins del període de contractació quedaran incloses les vacances que li 
corresponguin a la Sra. MONTSE ARIAS MARTINEZ pel temps treballat. 
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, a la Directora 
de la Llar d’Infants i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
31.23. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'OPERACIÓ JURÍDICA 
COMPLEMENTÀRIA DE LA PARCEL·LA 503 - CARRER SARDENYA, 2 
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 
NÚM. 15 - URCASA 
 
REF EXP.: U312016000019  
 
F E T S 
 
1.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10 de juny de 
2016 va acordar: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment l’Operació Jurídica Complementària de la 
Parcel·la 503 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 15 – 
Urcasa, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
Segon.- Sotmetre la documentació a exposició pública per un termini 
de vint dies mitjançant la publicació dels corresponents edictes al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, butlletí oficial de la província i Web 
municipal. 
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Tercer.- Notificar individualment als titulars i altres interessats, 
atorgant un tràmit d’audiència de vint dies perquè puguin presentar les 
al·legacions que estimin oportunes en defensa dels seus interessos.” 
 

2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 20 dies 
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província 
de Girona núm. 123, de data 29 de juny de 2016, Diari de Girona de data 
22 de juny de 2016, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal, i 
s’ha notificat individualment a les persones interessades.  
 
3.- Durant el termini d'informació pública no s'ha presentat cap al·legació, tal i 
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari General i que consta a 
l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 

 
4.- En data 28 de juliol de 2016, RGE 16.802, en Luc Bernardoni presenta 
escrit en el qual manifesta la seva conformitat al projecte. 
 
FONAMENTS   DE   DRET 
 
I.- Resulta d’aplicació l’art. 168, sobre operacions jurídiques 
complementàries, establert en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
II.- S’aplica l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 10/07/2015, l’òrgan 
competent per la present decisió és la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament l’Operació Jurídica Complementària de la 
Parcel·la núm. 503 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 15 – 
Urcasa, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Registre de la Propietat de Lloret de Mar núm. 2 la 
inscripció de l’Operació Jurídica Complementària de la parcel·la núm. 503 
del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 15 – Urcasa, una 
vegada sigui ferm en via administrativa. 
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
31.24. - BASES TÈCNIQUES PEL CONDICIONAMENT DE QUATRE 
AULES DEL C.E.I.P. PERE TORRENT PER A MÚSICA 
 
REF EXP.: U312016000020  
 
FETS: 
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El CEIP Pere Torrent, avui envoltat d’equipaments esportius,  fou construït a 
meitat dels anys 70. Consta d’un edifici principal i un edifici més petit 
anomenat d’autonomia. En aquest edifici d’autonomia s’ubiquen actualment 
un porxo, un gimnàs i dues aules en planta baixa i dues més en planta pis. 
 
D’iniciativa municipal, i a sol·licitud de la secció d’Educació, els Serveis 
Tècnics Municipals han redactat les Bases Tècniques pel condicionament 
d’aquestes quatre aules per a música, amb l’objectiu de definir i valorar una 
intervenció consistent bàsicament en la insonorització tant dels paraments 
verticals com dels horitzontals per tal de no transmetre el so i les 
vibracions, tant entre les aules mateixes com a l’exterior. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I. El POUM aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat 

l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el 
24 d’octubre de 2007 qualifica el terreny on s’ubica actualment el CEIP 
Pere Torrent com a Sistema d’Equipaments esportius (clau 1.4F) en sòl 
urbà, dins el sector P.E. 1A EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Aquests 
terrenys són de titularitat municipal. 
 

II. L’edificació està inclosa dins el Catàleg d’elements d’interès Històric-
Artístic del POUM amb la referència E-21 com a edifici del qual s’ha de 
mantenir el record històric 

 
III. En tractar-se d’unes obres interiors de condicionament en una escola 

existent, en un sector delimitat i afectat a sistema, li son d’aplicació els 
articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer (TRLUC); l’art. 61 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i els 
arts. 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprovà el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableixen el 
règim urbanístic i procedimental per a l’obtenció de la pertinent 
autorització per a ús i obres de caràcter provisional. 

 
IV. S’apliquen a aquest expedient l’art. 23 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 

V. S’aplica l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
I d’acord amb la resolució de l’Alcadia-presidència de data 10 de juliol 
de 2015, l’òrgan competent per a la present decisió és la Junta de 
Govern Local.   

 



 
 
 

21 
 

La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Sotmetre a informació pública les Bases Tècniques pel 
condicionament de quatre aules del C.E.I.P. Pere Torrent per a música, pel 
termini de vint dies, mitjançant els corresponents edictes en el BOP de 
Girona, diari d’àmplia difusió, Web municipal i Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, d’acord amb el que disposa l’art. 54.2 del TRLUC. 
 
SEGON.- Demanar simultàniament informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, als efectes del que disposa l’article 54.2 del TRLUC.  
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Secció d’Educació de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
31.25. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


