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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 7/2016 
Dia: 19 de febrer de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00:00 a 12:58 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 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN BERNAT PANE, 5è 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 
 
 
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 12 de febrer de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
7.1. – (...) 
 
7.2. – (...) 
 
7.3. – (...) 
 
7.4. – (...) 
 
7.5. – (...) 
 
7.6. – (...) 
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7.7. – (...) 
 
7.8. – (...) 
 
7.9. – (...) 
 
7.10. – (...) 
 
7.11. – (...) 
 
7.12. – (...) 
 
7.13. – (...) 
 
7.14. – (...) 
 
7.15. – (...) 
 
7.16. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
7.17. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS PROGRAMARIS SIG INTRANET, GUIA I 
GEOPORTAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000075 (Exp. 02/14 PN SP EXCLUSIVITAT) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 03/03/2014, va 
adjudicar el contracte de servei de manteniment dels programaris SIG 
INTRANENT, GUIA i GEOPORTAL de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, a 
l’empresa CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL, per un import 
de 5.475 €/any, IVA a part. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte, iniciat el 
10/03/2014 amb l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el contracte 
tindria una durada de 2 anys, a comptar des de la data de la seva 
signatura, i es preveia la possibilitat de prorrogar per a un any més de 
forma expressa, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 
3/2011. 
 
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.- PRORROGAR el contracte de servei adjudicat a l’empresa  
CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS SL, consistent en el 
manteniment dels programaris SIG INTRANENT, GUIA i GEOPORTAL de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, del 10/03/2016 al 09/03/2017, d’acord amb 
les clàusules previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/9230/21600 del 
pressupost municipal. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa CONSULTORIA TÈCNICA 
NEXUS GEOGRAFICS SL, a la secció d’Informació i Anàlisi del Territori, i a la 
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients.  
 
7.18. - DONAR COMPTE DE LA RATIFICACIÓ DEL PROGRAMA 
D'ACTUACIÓ DE L'ANY 2016, DEL CONVENI D'ADHESIÓ A LA XARXA 
DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA CATALANA. 
 
REF EXP.: G112016000076 - CONVENI 16/07 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12/04/2007, 
va aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Consorci  de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per adherir-se a la Xarxa de 
Museus Marítims de la Costa Brava i treballar conjuntament i dur endavant 
programes d’estudi i difusió del patrimoni marítim i programes de 
conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni marítim, a 
través del Museu del Mar. 
 
Vista la Resolució de data 10/12/2015 del director general del Consorci de 
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per la qual es ratifica el 
programa d’actuació per a l’any 2016 corresponent a la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 compte de la Resolució de data 10/12/2015 del director 
general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
per la qual es ratifica el programa d’actuació per a l’any 2016 corresponent 
a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana. 
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SEGON.- Aquest programa de 2016 fixa un cost per aquest Ajuntament de 
600 €, havent-hi suficient consignació a la partida 3340.22609 del 
pressupost de l’any 2016. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci de Drassanes Reials, a la Secció 
de Patrimoni Cultural i a la Intervenció Municipal. 
 
7.19. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE VENDA, MITJANÇANT SUBHASTA, 
DE LA PLAÇA D'APARCAMENT NÚM. 1 EXTERIOR, DEL CONJUNT 
RESIDENCIAL 'MAJESTIC-DOS' DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000077 - 01/16 SUBHASTA  
 
Atès que l’Ajuntament és propietari de la plaça d’aparcament núm. 1 
exterior del conjunt residencial “MAJESTIC-DOS” de Lloret de Mar,  valorada 
per un import de 11.127,97 €, IVA a part. 
 
Atès que aquesta plaça d’aparcament es troba inscrita a l’inventari 
municipal de Béns i Drets de l’Ajuntament de Lloret de Mar, dins l’epígraf 
“2.1. Béns Patrimonials. Immobles”, i per tant, no es troben afectes a cap 
ús o servei públic.  
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir a alienar la plaça 
d’aparcament núm. 1 exterior del conjunt residencial “MAJESTIC-DOS” de 
Lloret de Mar,  i, que s’ha redactat a tal efecte el plec de condicions 
economicoadministratives des de la secció de Serveis Jurídics Municipals. 
 
Atès allò establert als articles 20.2 del RD Legislatiu 3/2011, on s’estableix 
que la preparació i adjudicació dels contractes privats de l’Administració 
pública es regiran, en quant a la seva preparació i adjudicació per aquesta 
Llei, i per tant, pel dret administratiu, i els seus efectes i extinció pel dret 
privat.  
 
Atès que, com a conseqüència d’això exposat, es considera convenient 
iniciar l'expedient de licitació per venta a través de subhasta de l’esmentada 
finca.  
 
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 per a la venda mitjançant subhasta de la plaça 
d’aparcament núm. 1  exterior del conjunt residencial “MAJESTIC-DOS” de 
Lloret de Mar  especificada en la part expositiva d’aquest acord. 
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SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions economico 
administratives que regiran la subhasta per a l'adjudicació del contracte 
privat de compravenda d’aquesta plaça d’aparcament. 
 
TERCER.  D’acord amb el que preceptua  l’article 277.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de 
20 dies hàbils mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i 
Diari Oficial de la Generalitat, a efectes de presentació d’al·legacions, amb 
el benentès que si no es produeixen reclamacions s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
7.20. - RENÚNCIA I CANVI DE PARCEL·LA D'ÚS PRIVATIU DELS 
HORTS MUNICIPALS DE CAN RIBALAIGUA 
 
REF EXP.: G112016000078 - CONCESSIÓ 03/13 (8) 
 
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 en sessió celebrada el dia 23/07/2012, va 
declarar vàlida la licitació i va adjudicar les concessions d’ús privatiu de 57 
horts al veïnat de Can Ribalaigua. 
 
Atès que en data 07/08/2012 es va efectuar el sorteig, en un acte públic, 
per a l’adjudicació individualitzada de cadascun dels horts municipals. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 13/08/2012 va 
donar compte del resultat del sorteig de la concessió d’ús privatiu dels 57 
horts municipals situats al veïnat de Can Ribalaigua. La Sra. JOSEFINA 
MARQUÈS SAURI (plica 11) va ser designat com a adjudicatari de l’hort 
núm. 15. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 23/12/2013 va aprovar el plec de 
condicions regulador del procediment negociat amb publicitat, per a LA 
CONCESSIÓ D’US PRIVATIU DELS HORTS MUNICIPALS NÚMS. 11 I 51 
UBICATS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ D’UNA LLISTA 
D’ESPERA. 
 
Atès que en data 10/03/2014 la mesa de contractació va executar el sorteig 
per determinar l’ordre de prelació de la llista d’espera de la licitació per a la 
concessió d’us privatiu dels horts municipals ubicats al veïnat de Can 
Ribalaigua. 
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Vist que la Junta de Govern Local de 24/02/2014 va acordar adjudicar al Sr. 
EMILIO BAUTISTA CASTILLO la concessió de l’hort núm. 11 ubicat al veïnat 
de Can Ribalaigua, en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 12/02/2014, amb subjecció al plec de 
condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat per la concessió 
d’us privatiu dels horts municipals núms. 11 i 51 ubicats al veïnat de Can 
Ribalaigua i creació d’una llista d’espera, que s’iniciarà amb la signatura del 
contracte i finalitzarà el proper 14/10/2016. 
 
Atès que en data 11/01/2016 el Sr. EMILIO BAUTISTA CASTILLO va 
presentar instància (E2016000289) de sol·licitud de canvi de parcel·la núm. 
11 per la núm. 15. 
 
Atès que en data 11/02/2016 la Sra. JOSEFINA MARQUÈS SAURI va 
presentar instància (E2016002920) de renúncia de l’hort núm. 15.  
 
Vist el que disposa la clàusula 14 del plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques que regeix aquest procediment 
d’adjudicació. 
 
Vist l’informe dels Serveis Tècnics de data 12/02/2016 que del qual es 
desprèn  que no es troba cap inconvenient per a realitzar l’esmentat canvi.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia de la Sra. JOSEFINA MARQUÈS SAURI de la 
concessió de l’hort municipal n. 15  situat al veïnat de Can Ribalaigua, amb 
efectes a data 19/02/2016 la qual comporta la liquidació per part de la Sra. 
MARQUÈS de les despeses generades entre el 15/10/2015 i aquesta data. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el canvi de la parcel.la núm. 11 per la núm. 15 en el 
sentit de que el Sr. EMILIO BAUTISTA CASTILLO serà concessionari de l’hort 
municipal n. 15 situat al veïnat de Can Ribalaigua. Aquest canvi es 
formalitzarà en un contracte administratiu. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Declarar lliure la concessió d’ús privatiu de l’hort municipal núm. 
11 situat al veïnat de Can Ribalaigua, per l’adjudicació al que correspongui 
segons l’acord de Junta de Govern de data 17/03/14 en el qual es va 
acordar aprovar l’ordre de prelació a la llista d’espera per a la concessió dels 
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horts ubicats al veïnat de Can Ribalaigua d’acord amb el que disposa el plec 
de condicions. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
7.21. - ADJUDICACIÓ DE LA PARCEL.LA NÚM. 11 D'ÚS PRIVATIU 
DELS HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA 
 
REF EXP.: G112016000079 -  13/13  - CONCESSIÓ (9) 
 
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 procediment negociat amb 
publicitat i tramitació ordinària. 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. 
 
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 19/02/2016 
queda lliure la concessió de l’hort núm. 11 per poder ser asignada a la 
parsona pertinent de la llista d’espera aprovada el 17/03/2014.  
 
Vist el que disposa el plec de clàusules economicoadministratives i 
jurídiques que regeix aquest procediment d’adjudicació. 
 
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: 
 
SEGON.- ADJUDICAR la concessió d’ús privatiu de l’hort municipal núm. 11 
situat al veïnat de Can Ribalaigua al Sr. ANTONIO GARCIA GARCIA, 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. ANTONIO GARCIA GARCIA 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. 
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QUART.- Citar al Sr. ANTONIO GARCIA GARCIA, 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. 
 
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. 
 
7.22. - PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA I CÀRITAS PARROQUIAL DE LLORET DE MAR, PER 
DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ 
D'ALIMENTS, PER A l'ANY 2016. 
 
REF EXP.: G112016000081 – CONVENI 30/15 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11/05/2015, pel qual es va 
aprovar el conveni entre aquest Ajuntament, CÀRITAS DIOCESANA de 
Girona, i CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, per al desenvolupament 
del Centre de Distribució d’Aliments de Lloret de Mar, el qual finalitzava el 
dia 31/12/2015 amb possibilitat de renovació per un període d’un any més 
mitjançant un acord exprés de les parts un cop realitzada l’avaluació del 
projecte.  
 
Vist l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data 17/02/2016, 
del que es desprèn que prèvia avaluació, i donat l’increment de famílies,  
s’evidencia la necessitat de continuar amb el projecte i d’incrementar la 
dotació, per tal de donar resposta a la demanda. 
 
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. 
 
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 pròrroga del conveni entre aquest Ajuntament, 
CÀRITAS DIOCESANA de Girona, i CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, 
l’objecte del qual és desenvolupar el Centre de Distribució d’Aliments de 
Lloret de Mar durant l’exercici 2016. 
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SEGON.- Aquesta pròrroga de l’exercici 2016, suposa ampliar el pressupost 
en 45.200 € per a la compra d’aliments i 3.000 € per als desplaçaments. 
Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 2300.48001 del Pressupost 
vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a CÀRITAS DIOCESANA de Girona i a 
CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, a la secció de Benestar i Família i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
7.23. - APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, 
RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, 
exercici 2016. 
 
REF EXP.: G112016000082 - CONVENI 13/14 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14/04/2014, va 
aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA, a l’objecte d’establir la col.laboració i  l’encàrrec de 
gestions entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en 
matèria d’habitatge, per mitjà de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social 
d’àmbit municipal, situada al municipi de Lloret de Mar, amb la finalitat de 
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge. La seva vigència era fins a 31/12/2014 amb possibilitat de 
pròrroga. 
 
Vist l’informe de data 17/02/2016 emès per la Secció de Benestar i Família, 
del que es desprèn que cal aprovar una addenda de pròrroga del citat 
conveni, fins al 31/12/2016. 
 
Atès, el que determina la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al dret a 
l’habitatge que constitueixen el marc normatiu de col.laboració amb les 
oficines local d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social. 
 
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. 
 
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.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni entre aquest 
Ajuntament i l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, que té per 
objecte establir la col.laboració i  l’encàrrec de gestions entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de la 
Borsa de Mediació per al Lloguer Social d’àmbit municipal, situada al 
municipi de Lloret de Mar, per al període de 01/01/2016 a 31/12/2016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, a la Fundació SERGI, a la secció de Benestar i Família, i a la 
Intervenció Municipal per al seu coneixement. 
 
7.24. - APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 
I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, RELATIU A LA BORSA DE 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D'HABITATGES, exercici 2016. 
 
REF EXP.: G112016000083 - CONVENI 10/14 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14/04/2014, va 
aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE 
DE CATALUNYA, a l’objecte d’establir la col·laboració entre les parts per 
impulsar el Programa de mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer 
social al municipi de Lloret de Mar, per tal de  facilitar a la ciutadania la 
proximitat de la gestió d’aquests serveis. La seva vigència era fins a 
31/12/2014 amb possibilitat de pròrroga. 
 
Vist l’informe de data 17/02/2016 emès per la Secció de Benestar i Família, 
del que es desprèn que cal aprovar una pròrroga del citat conveni, fins al 
31/12/2016. 
 
Atès, el que determina la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, el Pla per al dret a l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
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. 
 
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.- Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni entre aquest 
Ajuntament i l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, signat el 
28/03/2014, que té per objecte establir la col·laboració entre les parts per 
impulsar el Programa de mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer 
social al municipi de Lloret de Mar, per al període de 01/01/2016 fins a 
31/12/2016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, a la Fundació SERGI, a la secció de Benestar i Família, i a la 
Intervenció Municipal per al seu coneixement. 
 
7.25. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ  UNIVERSITAT DE GIRONA i L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR, PER A LA REALITZACIÓ DELS EXÀMENS DE CAMBRIDGE EN 
AQUESTA POBLACIÓ. 
 
REF EXP.: G112016000085 - CONVENI 11/16 
 
Vist que la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF),  
està autoritzat per organitzar a Catalunya els exàmens de Cambridge 
English, en virtut de l'acord subscrit amb University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate, English for Speakers of Other Languages 
(Cambridge English). 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Fundació Universitat de Girona  
estan interessades a oferir una avaluació de gran qualitat i que reconeixen 
la importància del coneixement de llengües estrangeres en el context de la 
Unió Europea i del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). 
 
Vist que l’Ajuntament vol oferir la possibilitat de realitzar determinats 
exàmens de Cambridge English a la població de Lloret de Mar, amb 
l’objectiu de facilitar als interessats l’accés a aquests. 
 
Vist l’informe emès per la Secció d’Educació de data 10/02/2016, proposant 
l’aprovació d’un conveni per a la realització d’aquests exàmens. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 conveni entre aquest Ajuntament i la FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ (FUdGIF), l’objecte del 



 
 
 

12 
 

qual és la realització dels exàmens de Cambridge English a la població de 
Lloret de Mar. 
 
SEGON.- La durada d’aquest conveni és d’un any des de la seva signatura, 
prorrogable tàcitament per períodes anuals successius. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord la Fundació Universitat de Girona i a la 
Secció d’Educació per al seu coneixement. 
 
7.26. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL CONTRACTE PRIVAT, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI CONSISTENT EN LA MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT EN LES 
ASSEGURANCES DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000088 (Exp. 04/16 PO PRIVAT) 
 
Vist l’informe emès en data 18/02/2016 per la secció de Serveis Jurídics, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
servei consistent en la mediació i assessorament en les assegurances de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, 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 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en la mediació i assessorament en les assegurances de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant el procediment obert i tramitació urgent. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 7 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 15 dies naturals per presentar les proposicions, 
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comptats a partir de l’endemà al de la darrera publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província o DOGC. 
 
TERCER.- D’acord amb el que preceptua  l’article 277.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de 
10 dies hàbils a comptar a partir de la publicació del darrer anunci publicat 
al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC. 
 
7.27. - APROVACIÓ DE LES BASES PER AL "I CONCURS FOTOGRÀFIC 
PER LA IGUALTAT DE GÈNERE DE LLORET DE MAR". 
 
REF EXP.: G112016000089 – DIV.SSJJ 06/15 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar anualment realitza actes i activitats 
emmarcades en la data del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 
Aquesta és una data que posa de manifest la lluita de moltes dones al llarg 
de la  història per aconseguir la igualtat de drets. 
 
Vist que per la Regidoria de la Dona es proposa celebrar la primera edició 
del concurs de fotografia per la Igualtat de gènere, que té la finalitat 
d’escollir la imatge gràfica que serà el cartell de difusió de les activitats que 
es realitzaran per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
del proper any 2017. 
 
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 el “I CONCURS FOTOGRÀFIC PER 
LA IGUALTAT DE GÈNERE DE LLORET DE MAR”, amb la següent redacció: 
 

“I.- TEMÀTICA:   
 
Dia Internacional de les Dones, 8 de març. La imatge ha de tractar de la 
igualtat de gènere. 
 
II.- PARTICIPANTS:   
 
Poden participar totes les persones que viuen a Lloret de Mar majors de 18 
anys. Queden excloses les persones que es dediquin professionalment a la 
fotografia o al món del disseny gràfic, o s’hi hagin dedicat els últims 5 anys. 
 
III.- PRESENTACIÓ:   
 
El període de presentació d’ obres serà del 1 de març al 10 d’abril de 2016 a 
l’OIAC de l’Ajuntament de Lloret de Mar, on caldrà estar empadronat/da. Les 
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obres es presentaran sense signar i s’hauran d’ acompanyar d’ un sobre 
tancat dins del qual hi haurà d’ haver: 

1.- Una fulla on hi constin les següents dades: el nom i cognoms , l’ 
adreça, el telèfon, l’edat,  DNI i correu electrònic de l’ autor o autora 
de la fotografia. 
2.- Un CD amb la fotografia en format digital JPG/TIF .Les mides de 
la fotografia han de ser, com a mínim, de 2.592x 1944 píxels de 
resolució. 
3.- Una fotocopia del DNI o NIE. 

En aquest sobre hi ha d’ haver la següent referència  “I Concurs de  
Fotografia per la Igualtat de Gènere de Lloret de Mar”. 
El  no compliment d’ aquests requisits de presentació serà motiu d’ exclusió 
del concurs. 
 
IV.- OBRES:  
 
Cada participant podrà presentar una sola obra original i inèdita i no 
premiada en cap altre concurs. Les mides de la fotografia han de ser  DIN 
A4 o A3, i s’haurà de presentar en un suport rígid(tipus cartó pluma,per 
exemple). No hi ha limitacions pel que fa  a la tècnica. L’ autor/a del disseny 
haurà de fer, si s’escaigués, les modificacions necessàries per facilitar-ne la 
seva conversió en el cartell de commemoració del 8 de març de 2017. 
 
V.- PREMI:  
 
El jurat atorgarà un únic premi consistent en 300€. El jurat també  podrà 
considerar-lo desert si ho creu oportú. 
La persona guanyadora haurà d’acreditar que compleix els requisits amb la 
presentació de la vida laboral i l’ autorització per la consulta a AEAT de no 
estar, o haver estat ens els últims 5 anys, d’alta de IAE com a professional 
de fotografia o de disseny gràfic. 
 
VI.- JURAT: 
 
El jurat estarà format per una persona de la Regidoria de la dona, dues de la 
Biblioteca municipal, dues persones  vinculades amb la fotografia i el disseny 
gràfic i una representant de les associacions de dones del municipi. El jurat 
valorarà la qualitat tècnica i artística de l’obra, l’ impacte visual, l’originalitat 
i l’adequació de la imatge amb la temàtica de transmissió de valors 
igualitaris i de defensa dels drets de les dones. 
La deliberació del jurat es farà durant la setmana del 11 al 17 d’abril i 
s’emetrà el veredicte, que es donarà a conèixer el dia 22 d’ abril durant els 
actes de la Revetlla de Sant Jordi que es celebra a la Biblioteca municipal. 
La dotació del premi inclou la remuneració dels drets de propietat 
intel·lectual sobre l’ obra premiada que, com estableix la base VII, quedarà 
en propietat de l’ Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
VII.- PUBLICACIÓ DE LES OBRES:  
 
La participació en el concurs comporta l’autorització a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar a fer pública l’ obra presentada com també, en cas de la imatge 
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guanyadora, a la cessió exclusiva i gratuïta, en favor de l’ organització, dels 
drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per 
qualsevol modalitat fent-ne constar la seva autoria. Totes les obres podran 
ser exposades en qualsevol dels equipaments públics del nostre municipi. 
 
VIII.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES:  
 
La participació en el concurs suposa l’ acceptació íntegra d’ aquestes bases. 
Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’ Ajuntament de Lloret de Mar 
com a entitat organitzadora. 
 
IX RESERVES:  
 
L’organització es reserva el dret de que , un cop decidida la fotografia i 
lliurat el premi, faci o no, us de la mateixa com a imatge dels actes del 8 de 
març per l’ any 2017. 
Per qualsevol dubte o informació sobre el concurs podeu trucar al telèfon 
972349055,  o posant-vos en contacte per correu electrònic amb 
dones@lloret.cat. 
També es podran consultar les bases en la pàgina Web de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar i a la de la Biblioteca Municipal.” 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de la Dona, a l’OIAC i a la 
Intervenció Municipal.  
 
7.28. - CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL - APROVACIÓ 
CONTRACTE PRIVAT DE PATROCINI DEL RALLY COSTA BRAVA 
HISTÒRIC ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR I CLUB 
RALLYCLASSICS EDICIÓ XIII 
 
REF EXP.: G112016000090 01/16 DIVERSOS 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 29/01/2016, es va 
aprovar el contracte privat de patrocini de RALLY COSTA BRAVA HISTÒRIC 
entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i Club RallyClassics Edició XIII. 
 
Vist l’error material produït en el penúltim paràgraf de la part expositiva 
d’aquest acord, el qual un cop rectificat quedarà redactat de la següent 
manera:  
 
“Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en promocionar 
econòmicament la població mitjançant diferents activitats, sobretot aquelles 
que tinguin a veure amb el món de l’esport. 
 
Vist que el Rally Costa Brava Històric s’ha convertit, en dotze edicions, en 
un dels millors ral·lis de l’especialitat, com així ho ha manifestat la 
Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), participants, mitjans de 
comunicació i espectadors. 
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Vist l’informe emès per el tècnic de  Promoció econòmica i comerç de data 
27/01/2016 en el qual es posa de manifest que el Sr. Alejandro Romaní i 
Balcells, és el titular de la marca “Rally Costa Brava Històric”, amb registre 
a la Oficina española de patentes y marcas número 2.580.072 i en data 
20/09/2013 ha cedit al Club RallyClassics, amb NIF G63265813 l’ús de la 
marca “Rally Costa Brava Històric” per un període de 4 anys, per les 
edicions XI, XII, XIII i XIV. 
 
Vist que en data 20/09/2013, el Club RallyClassics mitjançant acord de la 
seva Junta Directiva accepta la cessió d’ús de la marca “Rally Costa Brava 
Històric”. 
  
Vist que el Club RallyClassics està especialitzat en l’organització de ral.lis i 
d’altres activitats relacionades amb el món del motor. 
 
Atès allò establert a l’article 20 del RDL 3/2011 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en relació als contractes de naturalesa jurídica privada i a 
l’obligació de subjectar-se a aquesta norma pel que fa al procediment 
d’adjudicació del contracte. 
 
Atès allò establert a l’article 170 d) de RDL 3/2011 en relació de la 
possibilitat de l’adjudicació de contractes per procediment negociat quan 
per raons tècniques, artístiques o relacionades amb drets d’exclusiva el 
contracte només pugui ser adjudicat a un sol empresari.  
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 contracte privat de patrocini del “RALLY COSTA 
BRAVA HISTÒRIC” entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Club 
RallyClassics, per un import de 30.000 € IVA inclòs, per l’edició 2016, per 
cobrir les despeses d’organització, gabinet de premsa, participants, 
permisos, assegurances, drets de calendari, comissaris, emissores, 
cronometratge, trofeus, cerimònia de lliurament de premis, informàtica i 
comunicacions, retolacions, seguretat privada, llum i so, i altres 
proveïdors...  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquest contracte a la partida 
16/4330/22602 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- La DURADA el contracte privat de patrocini del “RALLY COSTA 
BRAVA HISTÒRIC” és per 1 sola edició, el XIII Rally Costa Brava Històric 
2016 que tindrà lloc els dies 17-20 de març de 2016. 
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a Club RallyClassics, a la Secció de 
Promoció econòmica i comerç i a la intervenció municipal pel seu 
coneixement.” 
 
Atès allò establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en relació a la rectificació d’errors materials. 
 
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 rectificació d’error material produït en el penúltim 
paràgraf de la part expositiva en l’acord de la Junta de Local en data 
29/01/2016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a Club RallyClassics, a la secció de Comerç i 
Promoció Econòmica, i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
7.29. - INICI TREBALL PERSONAL FIX- DISCONTINU - AUXILIAR DE 
MANTENIMENT 
 
REF EXP.: G132016000042  
 
Vistes les necessitats del Servei de manteniment, en motiu de l’ inici de la 
temporada turística i del manteniment de platges. 
 
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. Que el Sr. ENRIC BERTRAN ESGLEAS, amb contracte de treball fix-
discontinu (RDL 15/1998, de 27 de novembre) i amb categoria d’Auxiliar de 
Manteniment, comenci a treballar el proper 1 de març d'enguany i fins a 30 
de novembre d’enguany. Dins del període de contractació quedaran incloses 
les vacances reglamentàries que li correspongui pel temps treballat. 
 
SEGON. Vist que la suma dels períodes treballats sumen un total de 14 
anys, onze mesos i quinze dies i establir, per tant, com a data d’efectes de 
reconeixement d’ antiguitat el dia 15/12/1997. 
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TERCER. Que s’efectuï trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’ Encarregat 
dels Serveis de manteniment i a la Tresoreria Municipal, als efectes 
procedents. 
 
7.30. - RATIFICACIÓ FI DE CONTRACTE D'OBRA SERVEI 
DETERMINAT - TREBALLADORA SOCIAL. 
 
REF EXP.: G132016000043  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 16 de febrer de 2016, en relació a la fi de 
contracte d’obra servei determinat d’ una Treballadora Social, per 
finalització del contracte programa 2012-2015, per la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i l’ 
Ajuntament de Lloret de Mar, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’ igualtat. 
 
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 
16 de febrer de 2016, per la qual es procedí a la finalització del contracte d’ 
obra servei determinat de la Sra. NURIA BERRAL PUELL com a Treballadora 
Social (Cat A2) pels motius citats a la part expositiva amb efectes 29 de 
febrer d’enguany. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
7.31. – (...) 
 
7.32. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000019  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FCC AQUALIA, S.A. – Prolongació canonada aigua Avda. Vila 
Blanes fins Avda. Vidreres des de Trav. Jardins 

4.981,91 

ETRA BONAL, S.A. – Treballs Eliminació Làmpades vapor de 
mercuri i ordenació ambiental en div. Instal. Enllumenat 
públic 

63.410,64 

SUMA TOTAL ............ 68.392,55 € 
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FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
GBI SERVEIS, SAU – Servei de Recollida Selectiva mes de 
desembre de 2015  

87.190,08 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei recollida escombraries mes de 
desembre de 2015 

146.858,80 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viària mes de 
desembre de 2015 

220.565,42 

CLECE, S.A. – Servei de neteja mes de desembre 2015  114.259,72 
BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrking Costa 
Carbonell mes de desembre 2015 

9.979,60 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pàrking Zona 
Esportiva mes de desembre 2015 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pere Torrent 
mes de desembre 2015 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pàrking Barri 
Pescadors mes de desembre 2015 

11.748,13 

ITISA – Treballs realitzats aire condicionat Sociocultural 
novembre 2015 

5.319,73 

CONSORCI COSTA BRAVA –Subm. Aigua potable desembre 
2015 

127.222,80 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Treballs substitució 
clavegueram i Pou de Registre Av. Aiguablava 

10.124,48 

SERSA – Servei d’ajut a domicili usuaris SAD Municipal 
desembre 2015 

7.920,00 

SERSA – Servei d’ajut a domicili usuaris SAD PROPED 
desembre 2015 

11.888,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua mes de gener 2016 243.007,64 
CARITAS DIOCESANA DE GIRONA – Conveni pel 
desenvolupament del programa “Centre de Distribució 
d’aliments – CDA” 

48.200,00 

SUMA TOTAL ............ 1.067.780,66 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
EDENWAY, S.L. – Servei Consultoria per a la formalització 
candidatura fons FEDER 

6.050,00 

FABREGAS IMMOBLES, S.L. – Treballs de reparació passera a 
l’avinguda el Rieral Cert. 1 i única 

7.507,46 

JARDI, PEDRA I ARIDS, S.L. – Reposició palmeres i arbres en 
escocells 

8.939,48 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Obra redistribució antic 
local de les aigües cert. Núm. 1 

26.200,63 

VORACYS, S.L. – Treball redistribució dependències 
municipals antic sindicat cert. Núm. 2 

11.806,43 
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SUMA TOTAL ............ 60.504,00 € 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 68.392,55 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
1.067.780,66 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERECER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
60.504,00 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
7.33. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G112016000087  
 
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 

17/16 CONCEPTES VARIS (E) 2.471,14 
18/16 CONCEPTES VARIS (V) 69,32 

TOTAL   2.540,46 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 2.540,46 euros. 
 
7.34. – (...) 
 
7.35. – (...) 
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7.36. - RATIFICACIÓ D.A. 296/2016 ACORD COL.LABORACIÓ EN 
MATÈRIA FISCAL AMB ASSOCIACIÓ SETÈ ART 
 
Vist que en data 15 de febrer de 2016 s’ha acordat, mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 296/2016, l’aprovació de l’ACORD DE COL.LABORACIÓ EN 
MATÈRIA FISCAL amb l’ASSOCIACIÓ SETÈ ART, vist que l’Ajuntament de 
Lloret disposa d’un equipament de projecció cinematogràfica i està 
interessat a potenciar noves activitats al Teatre Municipal per fomentar la 
participació i integració de diversos col.lectius de la nostra població,  
promovent, periòdicament, la projecció de determinades pel.lícules 
vinculades a les diverses llengües i cultures que conviuen a Lloret de Mar. 
 
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 el Decret d’Alcaldia  núm. 296/2016 dictat en data 15 de febrer de 
2016, del tenor següent: 

 
“Vist que l’Associació Espai Setè Art està interessada en realitzar projeccions 
cinematogràfiques al Teatre Municipal de Lloret de Mar. 
 
Vist que l'Ajuntament de Lloret de Mar disposa d’un equipament de projecció 
cinematogràfica i està interessat a potenciar noves activitats al Teatre 
Municipal per fomentar la participació i integració dels diversos col·lectius de 
la nostra població, promovent, periòdicament, la projecció de determinades 
pel·lícules vinculades a les diverses llengües i cultures que conviuen a Lloret 
de Mar. 
 
Vist el que disposa l’article 24 de l’Ordenança General d’Inspecció, gestió i 
recaptació en relació als Acords de Col·laboració en matèria fiscal. 
 
Vista la proposta d’acord de col·laboració en matèria fiscal a signar entre la 
representació municipal i l’Associació Espai Setè Art adjunt a la present 
proposta. 
 

Vist tot el que s’ha exposat; 
 
RESOLC;  
 

PRIMER.- Aprovar l’ACORD DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA FISCAL amb 
l’ASSOCIACIÓ ESPAI SETÈ ART.  
 

SEGON.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, per a signar, en 
representació municipal, l’acord de referència. 
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TERCER.- Notificar el present acord a l’ASSOCIACIÓ ESPAI SETÈ ART, als 
serveis de cultura, als serveis jurídics i als serveis de Gestió Tributària als 
efectes oportuns.”. 

 
SERVEIS A LA PERSONA 

 
CULTURA 

 
7.37. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
7.38. - APROVACIO DE L'INFORME DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTE MILLORA FERM I VORERES CARRER SENYORA DE 
ROSSELL 
 
REF EXP.: M332016000003  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal de data 18 de febrer 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 del Projecte de 
millora del ferm i adequació de voreres al carrer Senyora de Rossell.  
 
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 favorable emès pel Coordinador de Seguretat i 
Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL 
CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, relatiu al Pla de Seguretat i Salut dels 
treballs del Projecte de millora del ferm i adequació de voreres al carrer 
Senyora de Rossell.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORIA Y 
PREVENCION, SL, com a Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i a 
l’empresa RUBAU TARRES, SAU, com a adjudicatària de la mateixa. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. [firma] 
 


