
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’EXERCICI 2016 I INFORMAR SOBRE ELS DRETS DE 
DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ. 
 
 

A)Aquesta Alcaldia-Presidència,  complimentant les bases d’execució 
del pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 
de 5 de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
dóna compte al Ple de la Corporació del Decret de data 10 de febrer 
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost general 
de l’any 2016 que és a tenor del següent: 
 

“DECRET: 
 
A la Vila de Lloret de Mar, deu de febrer de dos mil disset en 
compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, Text Refós de la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
RESOLC: 
 
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra el 
pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis 
de Comunicació corresponents a l’exercici de 2016 formulada pels 
serveis de la intervenció municipal. 
 
Així ho mana i signa l'alcalde, Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez i jo, el 
Secretari, Sr. Rafael Garcia i Jimenez, en dono fe.” 

 
B)Informar sobre els drets de difícil o impossible recaptació de la 
liquidació del pressupost general quin detall s’adjunta a la present 
proposta. 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de febrer de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de febrer de 2017  
 
El secretari general 

 
 
 

  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS. 
 
 

Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa BARCELONA BUS 
SL, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
25/01/2017. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 30/01/2017, va 
acordar requerir a l’empresa BARCELONA BUS SL, a fi que en el 
termini màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en 
la clàusula 13 del plec de  condicions i constituís la garantia definitiva, 
per tal de poder procedir a  l’adjudicació, mitjançant procediment 
obert, tramitació ordinària, per a la prestació del servei de transport 
urbà de viatgers. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha 
presentat la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13 
del plec de condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les 
despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades.  

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en 
relació a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Atès que d’acord amb la Disposició Addicional Segona del RDL 
3/2011, correspon al Ple les competències en matèria de contractació 
quan  es tracti de contractes que la durada sigui superior a quatre 
anys, incloent-hi les possibles pròrrogues. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa BARCELONA BUS SL, el contracte 
administratiu per a la prestació del SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE 
VIATGERS, en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 25/01/2017, amb subjecció al plec de 
condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual 
cosa es desprèn que el preu, les millores ofertades per l’empresa 
adjudicatària i  la durada del contracte són els següents: 
 

- Preu:   229.500,01 €/any, IVA a part. 



 

 
- Millores:  

o Màquina expenedora automàtica de venda de títols, 
informació i atenció a l'usuari a Lloret de Mar per la 
Terminal d'autobusos de Lloret de Mar.  

o Equipament WIFI a bord dels vehicles. 
o Equipament de videovigilància a bord dels vehicles amb 

visualització i gravació per els SS.TT.MM. de 
l'ajuntament de Lloret de Mar. 

o Instal·lació de panells informatius a les parades a càrrec 
de l'adjudicatari, a més dels que indica el Plec:2 panells 

o Sistemes d'informació del servei a les parades per 
capturar amb smartphones mitjançant enganxines amb 
codis BiDi, i/o codi QR. 

- Durada:  El contracte tindrà una durada de 4 anys. Si ambdues 
parts hi estan d’acord i es compleixen les condicions que es 
detallen al Plec de clàusules, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, per anualitats successives (any a any) fins a un 
màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del 
RD Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  de 5 dies a 
partir de què hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació del present acord, comparegui davant 
l'Alcaldia per a  la  formalització  del corresponent contracte 
administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no formalitzar-se el 
contracte per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament pot 
procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la 
garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 
2017.4410.47900 del pressupost vigent. 
 
QUART.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria 
Municipal als efectes que els siguin retornades les fiances 
provisionals. Així mateix, comunicar a la Tresoreria Municipal que 
procedeixi a la devolució de les esmentades fiances provisionals. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- 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 mobilitat, i, trametre al BOP de Girona, 



 

DOUE i BOE 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. 

 
DILIGENCIA.-  

Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de febrer de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de febrer de 2017  
 
El secretari general 

 
  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ICV-EUIA, 
CIU, PSC, ERC-AVANCEM, EN LLORET SI SE PUEDE i EL REGIDOR NO 
ADSCRIT, DEMANANT L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG COMERCIAL I 
FINANCER DELS ESTATS UNITS CAP A CUBA. 
 
 

Ja han passat 24 mesos des de que l’anterior president dels Estats 
Units Barack Obama qualifiqués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, 
ancorat en el passat, una peça d ela Guerra Freda, i reconegués que 
no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units. 
 
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en 
aquests darrers dos anys, el bloqueig es manté inalterable 
perjudicant la qualitat de vida dels cubans i les cubanes. 
 
Es calcula que el bloqueig li ha costat a la illa despeses per un valor 
de 125.873 milions de dòlars. 
 
El passat 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides va 
votar la “Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i 
financer imposat pels Estats Units d’Amèrica contra Cuba”. En 24 
ocasions el bloqueig havia estat condemnat per l’Assemblea General 
de Nacions Unides, l’any 2015 la votació contra el bloqueig a Cuba va 
obtenir 191 vots a favor, pràcticament la unanimitat de la cambra. 
Aquest passat any 2016 la resolució va estar aprovada sense cap vot 
en contra, amb 191 a favor i les abstencions d’EEUU i Israel. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig comercial 
i financer que el Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra 
Cuba i es manifesta a favor d’unes relacions basades en el respecte a 
la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la 
cooperació entre ambdós estats. 
 
SEGON.- Fer arribar al Govern de la Generalitat, al Ministeri de 
Relacions Exteriors i al Govern de l’estat espanyol la necessitat que 
en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica 
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, 
financer i comercial a Cuba, així com els encoratgi a derogar, el més 
aviat possible, les lleis Helms Burton i Torricelli. 



 

 
TERCER.- S’acorda lliurar aquesta resolució als consolats de Cuba i  
Estats Units ubicats a Catalunya. 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de febrer de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de febrer de 2017  
 
El secretari general 

 
  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC,  
ERC-AVANCEM i EL REGIDOR NO ADSCRIT, EN RELACIÓ  AL MÓN 
LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS CASA 
VOSTRA”. 
 
 

Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària 
com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers 
de persones que escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova 
vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans 
han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, 
malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos 
per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que 
cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les 
institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplert els 
acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana 
reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a 
l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin vies 
segures per poder acollir persones refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa 
Nostra És Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol 
individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector 
cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les 
persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i 
efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el 
món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les 
persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva 
iniciativa.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 



 

 
PRIMER.- Declarar Lloret de Mar com a municipi adherit a la 
campanya Casa Nostra És Casa Vostra. 
 
SEGON.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població 
refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És 
Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens local 
supramunicipal si és el cas). 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de febrer de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de febrer de 2017  
 
El secretari general 
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