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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 2/2016 
Dia: 15 de gener de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:30 a 13:20 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, 6è Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
JOAN BERNAT PANE, 5è Tinent d'Alcalde 
 
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 8 de gener de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
2.1. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI INFORMÀTIC D'INTERGRAPH 
ESPAÑA SA 
 
REF EXP.: G112016000009 - 01/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la cap de Secció de Territori en data 07/01/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el Servei 
consistent en el manteniment del programari informàtic d’INTERGRAPH 
ESPAÑA SA.  
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’ empresa INTERGRAPH 
ESPAÑA SA que presentessin pressupost per dur a terme el referit servei, 
que ascendeix a la quantitat de 2.670,65 €, IVA a part, de l’01/01/2016 a 
31/12/2016. 
 
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 servei amb l’empresa INTERGRAPH 
ESPAÑA SA, l’objecte del qual consisteix en el Servei consistent en el 
manteniment del programari informàtic d’INTERGRAPH ESPAÑA SA per un 
import de 2.670,65 €, IVA a part, de l’01/01/2016 a 31/12/2016. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9230/21600 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Territori i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
2.2. - ADJUDICACIÓ PER RENÚNCIA DE LA PARCEL.LA NÚM. 3 D'ÚS 
PRIVATIU DELS HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE CAN 
RIBALAIGUA 
 
REF EXP.: G112016000010 13/13 CONCESSIÓ (7) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12/03/2012 va 
aprovar el Plec de condicions econòmiques administratives i jurídiques que 
van regir el procediment negociat amb publicitat, tramitació ordinària, per a 
la CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE 57 HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE 
CAN RIBALAIGUA. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 22/10/2012 va adjudicar la 
concessió d’ús privatiu de l’hort municipal núm. 3 situat al veïnat de Can 
Ribalaigua al Sr. JOSÉ ÁVILA JIMENEZ. 
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Vist que el Sr. JOSÉ ÁVILA JIMENEZ mitjançant instància RGE2016000121 
va comunicar a l’Ajuntament de Lloret de Mar la renúncia a la concessió d’ús 
privatiu de l’hort núm. 3 dels horts municipals al veïnat de Can Ribalaigua. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23/12/2013 
incoa expedient de contractació administrativa consistent en la concessió 
d’us privatiu dels horts municipals núm. 11 i 51 ubicats al veïnat de Can 
Ribalaigua i creació d’una llista d’espera, per les causes sobrevingudes que  
que es vinguin produint. En la mateixa Junta de Govern Local s’aprova el 
Plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques regulador del 
procediment negociat  per a l’adjudicació esmentada. 
 
Vist que la Junta de Govern de data 17/03/14 acorda aprovar l’ordre de 
prelació a la llista d’espera per a la concessió dels horts ubicats al veïnat de 
Can Ribalaigua d’acord amb el que disposa el plec de condicions, essent el 
Sr. JOSÉ DURAN CAL el primer d’aquesta llista a data d’avui. 
 
Vist el que disposa el plec de clàusules economicoadministratives i 
jurídiques que regeix aquest procediment d’adjudicació. 
 
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 renúncia a la concessió d’ús privatiu de l’hort 
municipal núm. 3 situat al veïnat de Can Ribalaigua al Sr. JOSÉ ÁVILA 
JIMENEZ. 
 
SEGON.- ADJUDICAR la concessió d’ús privatiu de l’hort municipal núm. 3 
situat al veïnat de Can Ribalaigua, al Sr. JOSÉ DURAN CAL, que es troba en 
primera posició en la llista d’espera aprovada per la Junta de Govern de 
data 17/03/2014. 
 
TERCER.- REQUERIR al Sr. JOSÉ DURAN CAL per què en el termini de 10 
dies des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, accepti o rebutgi 
l’oferiment de la concessió i acreditar el compliment d’estar al corrent 
d’obligacions amb la Hisenda Local i declaració responsable que continua 
reunint els requisits de la licitació. 
 
QUART.- Citar al Sr. JOSÉ DURAN CAL, en cas d’acceptar l’oferiment de la 
concessió per tal que dins el termini  dels 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la recepció de la documentació requerida, comparegui davant 
l'Alcaldia per a  la  formalització  del corresponent contracte administratiu. 
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats, a la secció de Medi Ambient i a 
la secció de Gestió Tributària per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
2.3. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
 
REF EXP.: G112016000011 (Exp. 02/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i RRHH en data 11/01/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei 
consistent en la realització del Programa Treball i Formació.  
 
Atès que des de la secció de RRHH l’esmentat servei s’ha sol·licitat a 
l’empresa TANGIBILIS SL, que ascendeix a la quantitat de 6.415,20 € 
(exempts d’IVA). 
 
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 servei amb l’empresa TANGIBILIS 
SL, l’objecte del qual consisteix en la realització del Programa Treball i 
Formació, per un import de 6.415,20 € (exempts d’IVA). 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2211.162001 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa TANGIBILIS SL, a la 
secció d’Organització i RRHH i la Intervenció municipal pel seu coneixement 
i efectes escaients. 
 
2.4. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, D'UN VEHICLE DESTINAT ALS SERVEIS DE MANTENIMENT 
D'AQUEST AJUNTAMENT 
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REF EXP.: G112016000012 (Exp. 04/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 14/01/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’adquisició, 
mitjançant rènting, d’un vehicle destinat als Serveis de Manteniment 
d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que des de la secció de Serveis Públics l’esmentat servei s’ha sol.licitat  
a les empreses ANTONI FAURIA SL, TRANSTEL SA i TALLERES VELILLA SA 
que presentessin pressupost per a l’esmentat subministrament, essent el 
més satisfactori als interessos municipals el presentat per l’empresa 
ANTONI FAURIA SL, que ascendeix a la quantitat de 372,67 €/mes  (IVA a 
part), durant un període de 48 mesos.  
 
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 
ANTONI FAURIA SL, l’objecte del qual consisteix en rènting d’un vehicle 
Renault Kangoo, per un import de 372,67 €/mes (IVA a part), durant un 
període de 48 mesos, destinat als Serveis de Manteniment d’aquest 
ajuntament.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1522 20400 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa ANTONI FAURIA SL, a 
la secció de Serveis Públics i a la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
2.5. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE FORMACIÓ (PROGRAMA 
TREBALL FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES BENEFICIÀRIES 
DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ 2015) 
 
REF EXP.: G112016000013 03/16 CM 
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Vista la Resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 12 de 
novembre de 2015, en relació a l’atorgament de la subvenció sol·licitada per 
aquesta Corporació i d’acord amb la Base núm. 6 de l’Ordre EMO 244/2015 
de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i 
Formació destinat a persones aturades beneficiàries de la RMI, que obliga a 
impartir una activitat formativa per a l’ ocupació transversal.    
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i RRHH en data 11/01/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de 
formació (programa Treball Formació per a persones aturades beneficiàries 
de la Renda Mínima d’Inserció 2015), competències digitals. Nivell I (15 
hores) i aplicació de les competències lingüístiques a la redacció de textos 
(5 hores).   
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa FORM@T 
LLORET (Elena Sarmiento)  que presentes pressupost per dur a terme 
l’ementat servei, que ascendeix a la quantitat de 780 € (exempt d’IVA). 
 
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 Servei amb l’empresa FORM@T 
LLORET (Elena Sarmiento), l’objecte del qual consisteix en el servei de 
formació (programa Treball Formació per a persones aturades beneficiàries 
de la Renda Mínima d’Inserció 2015), competències digitals. Nivell I (15 
hores) i aplicació de les competències lingüístiques a la redacció de textos 
(5 hores), per un import de 780 €, exempt d’IVA. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/2211/162002 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa FORM@T LLORET 
(Elena Sarmiento), a la secció de d’Organització i RRHH  i la Intervenció 
municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
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2.6. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ 
DE JIMMY BARNATAN & THE COCOONERS i GRATEFUL BLUES 
 
REF EXP.: G112016000014 - 05/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 14/01/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’actuació de JIMMY 
BARNATAN & THE COCOONERS i GRATEFUL BLUES que tindrà lloc al Teatre 
de Lloret, el dia 23/01/2016 a les 21:30h, i es farà a càrrec de IDEA 
GESTIÓ CULTURAL. 
 
Vist que IDEA GESTIÓ CULTURAL proposa l’equipament amb un catxet 
gratuït amb l’aportació d’un 10% de les entrades a favor de l’Ajuntament, 
per tal de fer front a les despeses de la fitxa tècnica. 
 
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 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb IDEA GESTIÓ CULTURAL, 
l’objecte del qual consisteix en l’actuació anomenada la de JIMMY 
BARNATAN & THE COCOONERS i GRATEFUL BLUES, que  tindrà lloc al 
Teatre de Lloret el dia 23/01/2016 a les 21:30 h.  
 
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 IDEA GESTIÓ CULTURAL, a la 
secció de Cultura i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
2.7. - REQUERIMENT AL CONSORCI DE TRASPORT SANITARI-REGIO 
GIRONA SA., PER RETIRAR UN MÒDUL DESTINAT A SERVEI DE BASE 
D'OPERACIONS EN UNA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL. 
 
REF EXP.: G112016000017 – diversos 06/08 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 07/03/2008, mitjançant el 
qual es va autoritzar al CONSORCI DE TRANSPORT SANITARI REGIO 
GIRONA SA., la instal.lació, de forma temporal i a precari, d’un mòdul que 
fes el servei de base d’operacions, dels serveis que tenien adjudicats a la 
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nostra vila (Sistemes d’Emergències Mèdiques-SEM de la Generalitat de 
Catalunya), que està ubicat a una part de la finca de propietat municipal 
situada al c/ Cienfuegos (al costat del CAP de Fenals). 
 
Vist que l’empresa CONSORCI DE TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA 
SA., ha deixat de ser adjudicatària del contracte de gestió de serveis de 
transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent, i dins l’àmbit es troba 
inclòs el municipi de Lloret de Mar, de manera que es troba ocupant un 
espai dins una parcel·la de titularitat municipal sense títol habilitant. 
 
Vist allò que es regula als articles 147 a 151 del Decret 336/1988,  de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, així com els articles 55 a 60 de la Llei 33/2003, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, en relació a la recuperació de la possessió 
dels béns i drets del patrimoni municipal.  
 
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 al CONSORCI DE TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA 
SA., perquè en un termini de 72 hores a comptar de la recepció d’aquest 
acord, deixi lliure la finca i retiri el mòdul ubicat a una part de la finca de 
propietat municipal situada al c/ Cienfuegos (al costat del CAP de Fenals) 
destinat a base d’operacions, en no ser ja adjudicataris d’aquest servei. 
Durant aquest mateix termini, es podran presentar les al.legacions que 
s’estimin convenients. 
 
SEGON.- Haurà de deixar el terreny en les mateixes condicions en què se’ls 
va cedir. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al CONSORCI DE TRANSPORT SANITARI 
REGIO GIRONA SA., a la Secció d’Activitats i a la Policia Local, als efectes 
adients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
2.8. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI - 
ARQUITECTE SUPERIOR 
 
REF EXP.: G132016000001  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2015, en relació al 
nomenament de funcionari interí per substitució. 
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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:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
21 de desembre de 2015, per la qual es procedí al nomenament del Sr. 
ARCADI BOIX PORCELL com Arquitecte Superior ( Cat A1) per efectuar el 
període de maternitat de la Sra. Carme Yeste Casado amb efectes 
15/12/2015 i  fins a la incorporació de la titular de la plaça, i dins del 
període de nomenament quedaran incloses les vacances que li 
corresponguin pel temps treballat. S’efectua contracte d’interinitat art. 4 
R.D. 2720/98). 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
2.9. – (...) 
 
2.10. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
GENERALITAT DE CATALUNYA.- Canon residus Arc 4t. 
Trimestre de 2015 

222.965,53 

  
SUMA TOTAL ............ 222.965,53 € 
 
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, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
222.965,53 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
2.11. – (...) 
 
2.12. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
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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 

01/01 AL 08/01 GRUA POLICIA 1.530,00 
01/01 AL 08/01 PUPILATGE POLICIA 38,00 
01/01 AL 08/01 VENDA DE LLIBRES  30,00 
01/01 AL 08/01 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 4.683,00 
01/01 AL 08/01 APARCAMENTS SUPERFÍCIE 8.359,40 
01/01 AL 08/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.415,99 
01/01 AL 08/01 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 645,00 
01/01 AL 08/01 PADRÓ GOSSOS 39,00 
01/01 AL 08/01 CONTRACTES D’ARRENDAMENT 1.500,00 
01/01 AL 08/01 FIANCES DETERIR.BÉNS PÚBLICS 5.888,00 
01/01 AL 08/01 FIANCES MEDI AMBIENT 299,64 
01/01 AL 08/01 ALTRES FIANCES 3.686,04 
01/01 AL 08/01 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 200,00 
01/01 AL 08/01 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 1.950,00 
01/01 AL 08/01 TAXA URBANÍSTICA 160,00 
01/01 AL 08/01 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
01/01 AL 08/01 MERCADERIES  10,00 
01/01 AL 08/01 PLUSVALUA 3.672,30 
  34.137,37 
 
Importa el present càrrec la quantitat de 34.137,37 €. 
 
2.13. -  (...) 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
2.14. - APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DELS 
TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL FALS SOSTRE PREVISTOS EN 
L'OBRA DE REMODELACIÓ PER REGULAR L'ACCÉS A LA CASA DE LA 
VILA 
 
REF EXP.: U312016000002  
 
FETS 
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1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de novembre de 2015 
acordà l’aprovació de la despesa pel contracte menor d’obra amb en José 
Hebert Gómez Madrigal pels treballs de paleteria de l’obra de remodelació 
de l’accés a la Casa de la Vila. 
 
2.- En data 14 de gener de 2016, el coordinador de seguretat i salut, en 
José Luis Trallero Fernández, Enginyer Tècnic Agrícola, col·legiat 1.623, ha 
emès “Informe - Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i salut” dels treballs 
esmentats, d’acord amb el Pla de Seguretat i Salut redactat per en José 
Hebert Gómez Madrigal. 

 
3.- En data 14 de gener de 2016, els Serveis Tècnics d’Urbanisme han emès 
informe favorable respecte l’aprovació de l’acta del Pla de Seguretat i Salut. 
 
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 l’informe – acta d’aprovació emès pel coordinador de 
seguretat i salut, en José Luis Trallero i Fernández, Enginyer Tècnic 
Agrícola, col·legiat 1.623, relatiu al Pla de seguretat i salut dels treballs de 
substitució del fals sostre previstos en l’obra de remodelació de l’accés a la 
Casa de la Vila. 
 
SEGON.- Requerir a en José Hebert Gómez Madrigal, en la seva condició 
d’adjudicatari de l’obra,  que aporti abans de l’inici de les obres la 
comunicació d’obertura del centre de treball. 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION, SL, com a Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució 
de l’obra i a José Hebert Gómez Madrigal com a adjudicatària de la mateixa. 
 

OBRES 
 
2.15. -  (...) 
 
2.16. -  (...) 
 
2.17. -  (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
2.18. -  (...) 
 
2.19. -  (...) 
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SERVEIS A LA PERSONA 

 
CULTURA 

 
2.20. - APROVACIÓ DE LES BASES PER CONCURSAR AL CARNAVAL 
2016 
 
REF EXP.: G452016000001  
 
Vista la proximitat de la celebració del carnaval de l’any 2016. 
 
Vistes les bases redactades per la Secció de Festes d’aquest Ajuntament per 
poder participar en els diferents concursos previstos. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran en el CONCURS DE DISFRESSES AL 
CARRER (individuals o petits grups), amb la següent redacció: 
 

“1r.- Podrà participar-hi qualsevol persona o grup de persones.  
 
S’estableixen dues categories: la Infantil per a persones de menys de 12 anys 
i la General per a aquelles persones que tinguin més de 12 anys, o en el cas 
d'un grup on hi hagi infants, més de la meitat d'aquest grup han de ser 
adults. 
En cas contrari, passaran a la Categoria Infantil. 
 
2n.- Cada persona o grup participarà amb una sola temàtica. 
 
3r.- El concurs tindrà lloc dissabte 6 de febrer d’11 a 13.30 h. 
 
4t.- Els premis seran dotats de la següent manera: 
 
- Categoria Infantil: 
 
-1r premi: Estada d’una nit amb entrada al Parc per a 4 persones a Port 
Aventura. 
-2n premi: 4 entrades a Port Aventura, amb el viatge d’anada i tornada en 
autocar. 
-3r premi: 2 entrades a Port Aventura, amb el viatge d’anada i tornada en 
autocar. 

 
- Categoria General: 
 
-1r premi: 350,00 € 
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-2n premi: 175,00 € 
-3r premi: 1 caixa de cava 
 
El pagament dels premis s’efectuarà a partir del dia 1 d’abril. 
 
5è.- El Jurat serà itinerant, i es mourà per la plaça de l’Església, carrer de la 
Vila, carrer del Lleó, passeig Verdaguer, plaça de la Vila, carrer de Cervantes i 
carrer de Sant Pere. 
 
6è.- El Jurat serà en aquests llocs dins els horaris establerts en el punt 3 
d’aquestes bases. 
 
7è.- El Jurat prendrà nota de les dades personals (nom, DNI, adreça i telèfon) 
de les persones concursants per puntuar. 
 
8è.- El Jurat portarà un distintiu per poder ésser reconegut per les persones 
participants. 
 
9è.- Per concursar serà necessari presentar-se davant del Jurat un mínim de 2 
vegades amb una hora d’interval. 
 
10è.- El veredicte del Jurat no es farà públic fins a l’entrega de premis del dia 
7 de febrer a l’envelat ubicat a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava, on 
obligatòriament hi haurà d’haver una persona representant per recollir el 
premi. 
 
11è.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.” 
 

        SEGON.- Aprovar les base que regiran el CONCURS DE DISFRESSES EN EL 
LLOC DE TREBALL, amb següent redacció: 
 

“1r.- Podrà participar-hi qualsevol establiment de la vila. 
 
2n.- El Jurat valorarà el conjunt de l’establiment, tant les disfresses del 
personal com els elements d’ambientació i objectes del local. 
 
En la categoria de Disfresses al Carrer/Zona Comercial també es valorarà el 
nombre de botigues participants, així com el guarniment del carrer. 
  
3r.- El concurs tindrà lloc durant el divendres dia 5 de febrer, de 10 a 1 del 
matí i de 4 a 7 de la tarda. En cas que l’establiment participant faci un altre 
horari comercial, aquest s’intentarà respectar. 
 
4t.- Les inscripcions es faran personalment a El Puntet fins al dia 3 de febrer. 
És imprescindible consignar-hi totes les dades sol·licitades. Passada la data 
del dia 3 de febrer l’organització podrà acceptar altres inscripcions. 
 
5è.- El jurat visitarà almenys una vegada cada establiment durant l’horari 
comercial. 
 
6è.- Els premis seran dotats de la següent manera: 
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A.- Categoria General: 
 
- 1r premi:  430,00 € 
- 2n premi: 310,00 € 
- 3r premi:  215,00 € 
 
B.- Categoria Disfresses al Carrer Comercial: 
 
- 1r premi: 620,00 € (sempre que hi hagi un mínim de tres inscripcions 
rebudes, sinó el premi serà de 350,00 €) 
 
C.- Dependències Oficials: 
 
- 1r premi: 375,00 € 
 
D.- Categoria Escolar: 
 
- 1r premi: Trofeu 
- 2n premi: Trofeu 
 
Tots els grups participants rebran una subvenció de 120 €. 
Només s’acceptarà una inscripció per centre escolar. 
 
E.- Categoria Llar d’infants: 
 
- 1r premi: Trofeu 
- 2n premi: Trofeu 
 
Tots els grups participants rebran una subvenció de 120 €. 
Només s’acceptarà una inscripció per centre escolar. 
 
Es lliurarà una placa de record a tots els establiments participants.  
El pagament dels premis s’efectuarà a la Dipositaria Municipal a partir del dia 
1 d’abril. 
 
7è.- Només es pot participar en una categoria. 
 
8è.- És obligatori que els participants estiguin al seu lloc de 
treball/escola/dependència oficial en el moment en què el jurat visiti 
l’establiment/escola/dependència. En cas contrari, el participant serà 
desqualificat i no optarà ni als premis ni a les subvencions. 
 
9è.- El veredicte del jurat no es farà públic fins a l’entrega de premis del dia 7 
de febrer a l’envelat ubicat a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava, on 
obligatòriament hi haurà d’haver un representant per recollir el premi. 
 
10è.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.” 
 

TERCER.-Aprovar les bases que regiran per prendre part a la RUA DE 
CARNAVAL (CARROSSES I COMPARSES), amb la següent redacció.  
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“1r. Inscripcions i participació: Podran participar-hi totes les entitats i 
particulars que s’hi inscriguin fins al dimecres dia 27 de gener, a la una del 
migdia. Les inscripcions es faran a El Puntet i seran gratuïtes. Per inscriure’s 
és imprescindible presentar la butlleta corresponent degudament emplenada 
(pot utilitzar-se l’adreça electrònica festes@lloret.cat). Cada grup ha de tenir 
un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el que afecti a 
aquell grup (qüestions tècniques, contacte amb la resta del grup...). No 
s’acceptarà cap inscripció en què no constin totes les dades. 
El dijous dia 28 de gener, a 2/4 de 9 del vespre al Puntet, situat a l’avinguda 
de Vidreres, s’efectuarà el sorteig per a l’ordre de participació a la rua. Els 
grups que no estiguin representats en aquest sorteig ocuparan els darrers 
llocs de la rua. 
 
En primer lloc desfilaran les comparses i a continuació les carrosses, a 
excepció dels grups inscrits que siguin d’una llar d’infants, ja que en aquest 
cas aniran en primer lloc. 
 
Si hi ha algun grup que s’inscrigui posteriorment podrà ser acceptat, però 
desfilarà en les darreres posicions. Als grups inscrits fora de termini tampoc 
se’ls lliurarà el sac de caramels i confeti. 
 
2n. Concentració: El punt de concentració i identificació de cada grup serà a 
les 3 de la tarda del dissabte dia 6 de febrer i a les 11 del matí del diumenge 
dia 7 de febrer, al passeig Camprodon i Arrieta – Pau Casals. El dia 28 de 
gener, a la reunió general del carnaval poden donar-se instruccions concretes 
que modifiquin aquest punt de les bases. El recorregut de la rua s’acaba a 
l’avinguda del Rieral, a l’alçada de les pistes d’atletisme. Qualsevol grup que 
no sigui present a l’hora de la concentració o no arribi desfilant amb tots els 
seus integrants fins a aquest punt pot ser desqualificat. 
 
3r. Subvencions: Se subvencionaran les 20 primeres carrosses i les 10 
primeres comparses classificades, de la manera següent: 
 
- Comparses (mínim de 15 persones): 350,00 € 
- Carrosses   (mida mínima de la plataforma 3x2 i mínim de 15 persones): 
550,00 € 
- Carrosses (mínim de la plataforma 3x2 i mínim de 30 persones):900,00 € 
 
Les carrosses que quedin classificades a partir del lloc 21è i les comparses 
classificades a partir de l’11è lloc seran subvencionades de la manera 
següent: 
 
- Comparses (mínim de 15 persones):125,00 € 
- Carrosses   (mida mínima de la plataforma 3x2  i mínim de 15 persones): 
200,00 € 
- Carrosses (mínim de la plataforma 3x2 i mínim de 30 persones):350,00 € 
 
La categoria especial d’escolars pretén motivar la participació dels més 
menuts al Carnaval. Aquesta categoria se subvencionarà amb 75,00 € i 
s’hauran d’inscriure específicament en aquest apartat. 
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El Jurat pot desqualificar qualsevol grup que no reuneixi uns mínims de 
qualitat i/o quantitat i, com a conseqüència, aquests no entraran en els 
premis ni en les subvencions. 
El pagament de les subvencions i premis es farà efectiu a partir del dia 1 
d’abril. 
Una mateixa entitat pot concursar i pot tenir accés a les subvencions i premis 
amb més d’una carrossa, sempre que els temes de cadascuna d’elles siguin 
diferents. 
 
4rt. Jurat: El Jurat qualificador no estarà situat en un punt fix del recorregut 
sinó que anirà valorant en conjunt tota la desfilada.                                                  
 
5è. Valoració/punt¡uació: El Jurat en les seves votacions valorarà d’1 al 10 
punts els següents aspectes: coreografia, originalitat/tema, vestuari i 
maquillatge. I la carrossa serà valorada amb una puntuació d’1 a 20 punts.  
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
 
6è. Vehicles, conductors i so:  El vehicle o vehicles, així com els seus 
conductors, que acompanyin les carrosses hauran d’estar degudament 
guarnits. En cas contrari es penalitzarà a la puntuació. 
És obligatori portar la música i el so de les carrosses i/o comparses al davant 
(els altaveus a la carrossa o similar i la gent darrere). 
En el cas dels grups que portin música davant i darrere, la condició és que la 
música de la carrossa de darrere sigui menys potent que la que porten al 
davant. 
Des del moment de la concentració, el conductor responsable d’un vehicle no 
podrà abandonar-lo per cap motiu i haurà de seguir les instruccions que li 
pugui donar l’organització. Durant la concentració i mentre no s’iniciï la rua, el 
volum de la megafonia dels diferents grups ha de fer possible la comunicació 
entre les persones. 
 
7è. Premis: S’atorgaran 3 trofeus a les 3 primeres carrosses classificades i 3 
trofeus a les tres primeres comparses classificades. Així mateix es lliurarà un 
trofeu a la millor carrossa, carrossa finalista, millor comparsa i comparsa 
finalista de Lloret. 
S’atorgarà un trofeu especial a la millor composició de carrossa. Aquest premi 
està destinat a valorar d’una manera especial la feina dels escenògrafs i 
creatius de les colles participants en la sempre difícil tasca de fer el disseny i 
construcció d’ una carrossa. 
 
S’atorgaran els premis en metàl·lic següents: 
 
- Comparses: S’atorgarà un premi de 665,00 € a la millor comparsa del 
Carnaval, un premi de 285 € a la comparsa classificada en segon lloc de la 
general, un premi de 140,00 € a la comparsa classificada en tercer lloc de la 
general. Un premi de 380,00 € a la millor comparsa de Lloret i un premi de 
190,00 € a la comparsa finalista de Lloret. Aquests premis són acumulables. 
 
- Carrosses: S’atorgarà un premi de 2.850,00 € en metàl·lic a la millor 
carrossa del Carnaval, un premi de 1.425,00 € a la carrossa classificada en 
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segon lloc de la general, un premi de 715,00 € a la carrossa classificada en 
tercer lloc de la general. Un premi de 1.425,00 € a la millor carrossa de Lloret 
i un premi de 715,00 € a la carrossa finalista de Lloret. Aquests premis són 
acumulables. 
 
S’atorgarà un únic premi especial “a la gresca” per a aquell grup (sigui 
carrossa o comparsa) que aconsegueixi connectar millor amb el públic. 
Aquest premi consistirà en 285 € i una caixa de cava i pot ser acumulable 
amb qualsevol altre premi. 
 
8è. Normes:  Tots els grups hauran de seguir les normes i instruccions que 
els puguin anar donant els membres de l’organització durant la rua. 
L’organització marcarà el ritme de la rua, així com l’espai que ha de quedar 
entre els diferents grups. L’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà en la 
puntuació. 
Una condició indispensable per puntuar en l’esmentat concurs serà desfilar 
davant del Jurat els dos dies de la rua, és a dir, el dissabte a la tarda i el 
diumenge al matí. Així mateix, per poder optar a la subvenció s’haurà de 
concursar tots dos dies. 
 
9è. Carnestoltes 2017: Totes les colles de Lloret, tant si són carrosses com 
comparses, poden optar a ser la colla Carnestoltes del Carnaval 2017. 
És condició indispensable que manifestin aquesta voluntat en la butlleta 
d’inscripció del Carnaval 2016. 
El Carnestoltes 2017 es farà públic a l’envelat el dia de l’entrega de premis. 
En cas que més d’una colla ho sol·liciti, es farà un sorteig públic el dia de 
l’entrega de premis. En cas que no hi hagi cap sol·licitud per ser Carnestoltes 
2017, es farà un sorteig, entre la millor carrossa de Lloret 2016 i la millor 
comparsa de Lloret 2016. 
El Carnestoltes 2017 decidirà si concursa o no. 
En cas de concursar, les condicions que regiran la seva participació seran les 
mateixes que per la resta de colles. 
Caldrà que la carrossa i un mínim del 70% de la colla inscrita participin en 
l’arribada del Carnestoltes. 
El Carnestoltes podrà ser tant un home com una dona, major de 18 anys, que 
obrirà la rua de dissabte i diumenge i també haurà de participar en l’entrega 
de premis. A més, haurà de participar com a representant de Lloret a la rua 
del carnaval de Blanes. 
 
10è. Si s’ha de suspendre alguna desfilada a causa del mal temps, 
l’organització ho decidirà tenint en compte la meteorologia de Lloret de Mar i 
no la d’altres municipis, i ho comunicarà a través de Nova Ràdio Lloret (90.2 
FM). 
 
11è. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.” 
 

QUART.- Notificar aquest acord a la Secció de Festes i a la Intervenció 
Municipal.  
 
2.21. - PRÉSTEC TEMPORAL PER A L'EXPOSICIÓ ITINERANT 
"LLAVERIAS I EL MAR" 
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REF EXP.: G452016000003  
 
Amb motiu de la commemoració del 150 aniversari del naixement de 
l’artista català Joan Llaverias i Labró, el Museu Marítim de Barcelona, el 
Museu del Mar de Lloret de Mar i la Biblioteca – Museu Víctor Balaguer de 
Vilanova i La Geltrú organitzen una exposició sobre la seva obra pictòrica: 
Llaverias i el mar. 
 
La mostra commemorativa s’inicià a l’espai patrimonial de Can Saragossa 
de Lloret de Mar de l’1 de juliol fins al 17 de gener de 2016. Amb 
posterioritat, serà instal·lada al Museu Marítim de Barcelona i a continuació 
anirà a la Biblioteca – Museu Víctor Balaguer. 
 
L’exposició que es veurà als tres museus de forma consecutiva presenta a 
l’artista i la seva obra pictòrica referida al mar. L’exposició que es podrà 
visitar al Museu Marítim de Barcelona es complementarà amb obra que 
permeti presentar i explicar l’especial i estreta relació de l’artista amb la vila 
de Lloret de Mar. 
 
A tal efecte, el Museu Marítim de Barcelona sol·licita en préstec temporal, 
mitjançant escrit amb RGE 2015010887, les següents peces i/o objectes, 
que formen part del fons historicoartístic corporatiu: 
 
Núm. Registre Nom objecte Autor 
1712 Maletí i paleta (conté pinzells i 

pots de pintura) 
Joan Llaverias 

1373 Montserrat, filla del pintor. 
Pintura sobre tela 

Joan Llaverias 

1713 Caixa amb aquarel·les Joan Llaverias 
066.194.012 Catàleg exposició a Can Parés 

“La Catalunya Grega” 
Joan Llaverias 

066.195.006 Projecte de cartell expositiu 
“Exposició d’aiguadas d’en 
Llaverias a Can Parés” 

Joan Llaverias 

066.195.011 Revista “El Cu-Cut!” Joan Llaverias 
066.195.010 Revista “En Patufet” Joan Llaverias 
1679 Calendari d’en Patufet Joan Llaverias 
1696 Tres dibuixos a llapis amb 

escenes de pescadors 
Joan Llaverias 

066.195.009 Cromolitografies (2 color i 2 
blanc i negre)  "Episodis 
històrics de Catalunya" i "El 
hombre y las fieras" 

Joan Llaverias 

066.194.004 Plec d’apunts Joan Llaverias 
1708 Oli sobre tela – Caleta amb Joan Llaverias 
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imatge del castell 
1701 Aquarel·la – Camí de la caleta 

d’en Trons 
Joan Llaverias 

1410 Oli sobre tela – La bassa del 
molí 

Joan Llaverias 

2362 Oli sobre tela  - La processó de 
Sta. Cristina 

Joan Llaverias 

 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de Lloret de Mar de consentir la cessió 
temporal d’aquestes peces, sempre i quan el peticionari es faci càrrec de tot 
el que s’especifica al formulari de préstec temporal, relatiu a l’assegurança 
“clau a clau”, embalatge i transport, manipulació i conservació per personal 
especialitzat, condicions d’instal·lació i vigilància, condicions ambientals 
assenyalades per a les peces en qüestió, etc. 
 
La present proposta es justificar en la circumstància de la necessitat 
d’autorització dins de termini del préstec temporal de les peces i objectes 
relacionats que integren i formen part del fons historicoartístic corporatiu. 
 
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. Donar compta de la cessió temporal per a l’exposició “Llaverias i el 
mar”, que tindrà lloc al Museu Marítim de Barcelona en el període comprés 
entre el 18 de gener i el 30 d’abril de 2016, de les peces i objectes 
relacionats anteriorment. 
 
SEGON. Comunicar el present acord al Museu Marítim de Barcelona. 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
2.22. – (...) 
 
2.23. -  (...) 
 
2.24. -  (...) 
 
2.25. - TARIFES URBANES TAXI 2.016 
 
REF EXP.: M322016000001  
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1. En data 21/12/2015, RGE núm. E2015025908, l'associació de taxistes de 
Lloret de Mar, amb CIF núm. G17353319 i seu social a c/ Costa Carbonell, 
núm. 40 de Lloret de Mar, representada pel seu president, Joan Terradas 
Vilabella, ha registrat escrit en el que presenta la proposta d'actualització de 
les tarifes pel taxi de l'any 2016, aprovada pel Consell local del taxi en data 
14/12/15.  
 
2. Vist que el titular de la llicència núm. 18 no pertany a l'Associació de 
taxistes de Lloret de Mar, manifestar que el mateix està al corrent de la 
proposta presentada per l'Associació Ràdio Teletaxi de Lloret de Mar, 
exposada en la reunió ordinària del Consell del Taxi.  
 
3. Les tarifes interurbanes, s'adaptaran a allò que indica l'Ordre anual EMO, 
emesa per la Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableixen les tarifes 
aplicables als serveis interurbans del taxi. 
 
Així, es mantindran pràcticament els mateixos preus aprovats per l'any 
2.015, únicament amb la modificació de l'hora d'espera, essent els 
següents:  
T-1 LABORABLES DE 20.00 A 08.00 H, DISSABTES, FESTIUS I FESTES LOCALS (STA. 
CRISTINA I S. ROMÀ) DE 00.00 A 24.00 H 
 

BAIXADA DE BANDERA  PREU PER KM* HORA D’ESPERA** 
4.70 € 1.46 € 21 € 

*   Equival a un salt de 0.05€ cada 34.24m 
** Equival a un salt de 0.05€ cada 8,57s 

 
T-2 LABORABLES DE 08:00 A 20 H 
 

BAIXADA DE 
BANDERA 

PREU PER KM* HORA D’ESPERA** 

4.30 € 1.36 € 20 € 
*   Equival a un salt de 0.05€ cada 36.76m 
** Equival a un salt de 0.05€ cada 9s 
 
SUPLEMENTS: 
 
1. Equipatge (55x35x35 maleta o similar) __________0.75€ 
2. Recollida a domicili__________________________         1.50€(aplicat en tecla només 
una vegada) 
3. Festes especials____________________________        3.20€(automàtic en dies i dates 
senyalades en resolució de l'ajuntament) i de 20h a 8h, les nits del 24/12 al 25/12 i del 
31/12 al 01/01. 
4. Urbanització_______________________________3.30€(aplicat en tecla només una 
vegada) 
5. Suplement per transport de més de 4 passatgers amb vehicles fins a 9 places de capacitat 
inclòs el conductor(inclosos tots els passatgers) ___2.10€(aplicat en tecla només una 
vegada). 
 
Fets 
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1. Atès que l’art. 31 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de 
Catalunya, estableix que “la determinació de les tarifes aplicables als 
serveis urbans de taxi s’han d’ajustar a la normativa vigent en matèria de 
preus.” 
 
2. Atès l’art. 32 de l'ordenança municipal reguladora del Servei del taxi 
a Lloret de Mar, estableix que “el règim tarifari aplicat als serveis urbans 
s’establirà per l’Ajuntament de Lloret de Mar prèvia audiència de les 
Associacions Professionals d’Empresaris i Treballadors representatives del 
sector, de les representatives dels Consumidors i Usuaris, dels Gremis de 
Turisme representatius a Lloret de Mar, sense perjudici d’allò establert a la 
legislació sobre control de preus”. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les següents tarifes urbanes per els taxímetres, per a 
l’exercici 2.016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als representants de l'associació Ràdio 
Teletaxi de Lloret de Mar, al titular de la llicència municipal núm. 18, als 
Servei d’Intervenció Municipal, a la Policia Local, a l'OIAC i l’OMIC. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya 
pertanyent a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 
 
2.26. -  (...) 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
2.27. - APROVACIÓ DE L'INFORME RELATIU AL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT DELS TREBALLS D'ELIMINACIÓ DE LÀMPADES DE VAPOR DE 
MERCURI I ORDENACIÓ AMBIENTAL EN DIVERSES INSTAL·LACIONS 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal de data 14 de gener de 
2016, relatiu a l’aprovació de l’informe extern emès pel Coordinador de 
Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION SL. en relació  als treballs d’eliminació de 
làmpades de vapor de mercuri i ordenació ambiental en diverses 
instal·lacions de l’enllumenat públic.  
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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: 
 
Aprovar l’informe favorable emès pel Coordinador de Seguretat i Salut, Sr 
José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL SL, relatiu al Pla de 
Seguretat i Salut dels treballs d’eliminació de làmpades de vapor de mercuri 
i ordenació ambiental en diverses instal·lacions de l’enllumenat públic.  
 
2.28. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE MILLORA DEL 
FERM I ADEQUACIÓ DE VORERES AL C/ SENYORA DE ROSSELL 
 
F E T S:  
 
1.- La Junta de Govern Local en sessió de data 13 de novembre de 2015, 
disposà: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de millora del ferm i 
adequació de voreres al carrer Senyora de Rossell, amb un 
pressupost d’execució de 157.665,41€, abans d’IVA. 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 37 i ss del Decret 179/95 de 13 de juny, 
del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, publicar 
l’Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de la província, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i Tauler d’Anuncis.  

 
2-. L’expedient ha romàs a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província núm. 233, de data 3 de desembre de 2015, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7008 de data 30 de novembre de 2015  i 
Tauler d’Anuncis.  
 
Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació, 
tal i com es desprèn de la certificació lliurada al Secretari Delegat i que 
consta a l’expedient administratiu tramès a aquest.  
 
F O N A M E N T S   D E   D R E T  
 
I.-S’apliquen a aquest expedient els articles 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
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II.- Vista la Resolució d’Alcaldia de 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de millora del ferm i adequació 
de voreres al carrer Senyora de Rossell, amb un pressupost d’execució de 
157.665,41€, abans d’IVA. 
 
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província,  al 
Diari Oficial de la Generalitat i al Tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.  
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


