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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 8/2016 
Dia: 26 de febrer de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00:00 a 13:06 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 19 de febrer de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
8.1. – (...) 
 
8.2. – (...) 
 
8.3. -  (...) 
 
8.4. -  (...) 
 
8.5. -  (...) 
 
8.6. -  (...) 
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8.7. -  (...) 
 
8.8. -  (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
8.9. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - DINAMITACIÓ DEL MUSEU DEL 
MAR ANY 2016 
 
REF EXP.: 10602016000005 
 
Vist l’Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de 
projectes culturals als museus de les comarques gironines en l’anualitat 
2016, publicades al BOP de Girona núm.31, del 16 de febrer de 2016 
(núm.1222). 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2016. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona (Cooperació Cultural), una ajuda 
de 35.000,00 €. 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i la Unitat de 
Patrimoni Cultural d’aquest ajuntament. 
 
8.10. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - PROGRAMA.CAT 1er SEMESTRE 
2016 
 
REF EXP.: 10602016000006 
 
Vista la resolució CLT/308/2016, de 9 de febrer, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina a la Iniciativa 
Cultural d’1 de febrer de 2016, pel qual s’aprova la convocatòria per a la 
concessió per a la concessió de subvencions en espècie, en règimen de 
concurrència no competitiva, per a la contractació d’espectacles 
professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat per a l’any 
2016. 
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Atès, que es considera convenient demanar subvenció a través de l’eina 
“Programa.cat” per minorar el cost dels caixets dels espectacles 
programats.  
 
Vist que la programació prevista en el Teatre Municipal del 13 de febrer de 
2016 fins el 20 de maig 2016, dins del catàleg d’espectacles 
Programa.cat,  és la següent: 
 

TEMPORADA FEBRER – MAIG 2016 
Espectacle Data 

Esperança Dinamita 13/02/2016 
Màgia Júnior 14/02/2016 
Petits Monstres 05/03/2016 
Marits i Mullers 11/03/2016 
Neus Català. Un cel de plom 09/04/2016 
Gossos en concert 20/05/2016 

 

Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar subvenció en espècie per a la contractació d’espectacles 
inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat, del departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de minorar el cost 
dels caixets de la programació del 13 de febrer de 2016 fins el 20 de maig 
2016 del Teatre Municipal de Lloret de Mar. 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i a Comunicació Cultural d’aquest ajuntament. 
 
8.11. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - PROGRAMA INDIKA DE 
RECURSOS EDUCATIUS CURS 2016-2017 
 
REF EXP.: 10602016000007 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni 
cultural i la memòria històrica, en el marc del programa “INDIKA” de 
recursos educatius de la Diputació de Girona (curs 2016-2017). 
 



 
 
 

4 
 

Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria 
amb l’oferta pedagògica del MOLL. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a Diputació de Girona, un ajut pel programa pedagògic. 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a la Unitat de 
Patrimoni Cultural. 
 
8.12. - DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL - 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PROJECTE I ACCIONS DE LA XSLPE 
2016 
 
REF EXP.: G112016000094 - 10602016000004 
 
Vist el Decret d’alcaldia número 280/2016 del 10 de febrer de 2016, que és 
del tenor literal següent: 
 

“REF. EXP.: SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - PROJECTES I ACCIONS DE LA 
XSLPE 2016  
REF. DECRET: DA- SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 

 
Exp. 10602016000004 
Vista la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOP), núm.14 de 19 de gener de 2016, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de subvencions per a projectes i accions de 
promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i 
ens de promoció econòmica municipals, membres de la xarxa de 
serveis locals de promoció econòmica (XSLPE) Anualitat 2016. 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a questa 
convocatòria, per dur a terme durant l’any 2015 la següent actuació: 

 
- ACCIONS FORMATIVES PER LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT 

OCUPACIONAL 
 

RESOLC: 
 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció de 
2.000 €, en concepte d’accions formatives per dotar a les persones 
que busquen feina d'eines i coneixements específics que millorin la 
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seva competitivitat ocupacional segons les necessitats detectades a 
través del servei d'ocupació municipal (SOM). 
 
SEGON. Comunicar la present resolució a la Junta de Govern Local. ” 

 
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-se per assabentats de la sol·licitud de subvenció 
sol·licitada la Diputació de Girona (Àrea de Promoció Econòmica), per dur a 
terme accions formatives per dotar a les persones que busquen feina 
d'eines i coneixements específics que millorin la seva competitivitat 
ocupacional segons les necessitats detectades a través del servei d'ocupació 
municipal (SOM). 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona (Àrea de 
Promoció Econòmica) al regidor delegat i la secció de Promoció Econòmica 
d’aquest ajuntament. 
 
8.13. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 
TANCA PERIMETRAL DEL POBLAR IBÈRIC DE PUIG DE CASTELLET - 
FASE II 
 
REF EXP.: G112016000095 13/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Patrimoni Cultural en data 
08/02/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el subministrament i muntatge de tanca perimetral del poblat 
ibèric de Puig de Castellet – Fase II. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses JOSÉ 
HEBERT GÓMEZ MADRIGAL, SERRALLERIA LLORET- IVAN RELUZ MARCOS i 
TALLER J. FERRO  que presentessin pressupost per dur a terme els referits 
treballs, essent el més satisfactori als interessos municipal el presentat per 
l’empresa SERRALLERIA LLORET- IVAN RELUZ MARCOS, que ascendeix a la 
quantitat de 8.263,90 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament amb l’empresa 
SERRALLERIA LLORET- IVAN RELUZ MARCOS, l’objecte del qual consisteix 
en el subministrament i muntatge de tanca perimetral del poblat ibèric de 
Puig de Castellet –Fase II, per un import de 8.263,90 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3360/63201 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Patrimoni Cultural i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
8.14. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINSITRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT RÈNTING, D'UN NOU VEHICLE 
FURGÓ DESTINAT AL SERVEI DE MANTENIMENT MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000096 21/15 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 05/02/2016, va acordar requerir 
a l’empresa TRANSTEL SA a fi que en el termini màxim de 5  dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 11 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent, del 
subministrament mitjançant rènting, d’un vehicle furgó destinat al Servei de 
Manteniment municipal. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 11 del plec de 
condicions. 
  
Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa TRANSTEL SA el contracte administratiu 
del subministrament, mitjançant rènting, d’un nou vehicle furgó destinat al 
Servei de Manteniment Municipal, amb subjecció al plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 
que el preu i el termini de lliurament del material objecte del contracte són 
els següents: 
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- Preu:     869,00 €/mes, IVA a part durant 48 mesos 
- Termini de lliurament:  45 dies, a comptar des de la data de 

signatura del contracte. 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1522.20400 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part 
en la licitació, així com a la Intervenció municipal, i a la secció de Serveis 
Públics, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
8.15. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA 
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC RELATIVA A L'EXPLOTACIÓ DE LA 
CAFETERIA UBICADA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLORET DE 
MAR 
 
REF EXP.: G112016000097 (Exp. 16/15 – concessió) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 22/01/2016, va acordar requerir 
a la Sra. NÚRIA CAMPS DOU, a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista a la clàusula 12 del plec de  condicions i 
constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a l’adjudicació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de la 
concessió de domini públic relativa a l’explotació de la cafeteria ubicada a la 
Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de 
condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de la Sra. NÚRIA CAMPS DOU, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 18/01/2016, a la 
vista dels informes emesos pel Servei Tècnics Municipals el dia 13/01/2016 i 
els Serveis Econòmics en data 15/01/2016. 
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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.-  Adjudicar a la Sra. NÚRIA CAMPS DOU, el contracte administratiu 
de la concessió de domini públic relativa a l’explotació de la cafeteria 
ubicada a la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 18/01/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el cànon i la durada del contracte 
són les següents: 
 

- Cànon:   1.800 €/ any 
- Durada:  2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. Si 

ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, 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 màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- 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 Biblioteca Municipal, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web 
municipal. 
 
8.16. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE, SALVAMENT I 
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SOCORRISME I ATENCIÓ A L'USUARI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000098 (Exp. 16/15 PO) 
 
Vist que en data 13/11/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en monitoratge, salvament i socorrisme i atenció a l’usuari de la Piscina 
Municipal de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant 
el procediment obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques i el plec de prescripcions tècniques 
corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- UTE AOSSA - ATYSA  
Plica núm. 2.- UTE SEAE-MULTISERVEIS NDAVANT 
Plica núm. 3.- BARCELONA SPORT MANAGEMENT SL  
Plica núm. 4.- SAGE SPORT SL  
Plica núm. 5.- SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS SL  
Plica núm. 6.- EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE SL 
Plica núm. 7.- EULEN SA 

 
Vist que en dates 12/01/2016, 14/01/2016 i 16/02/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 24/02/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa UTE SEAE SA - MULTISERVEIS NDAVANT SL, 
per un import de 409.779,71 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa UTE SEAE SA - MULTISERVEIS NDAVANT 
SL  per tal de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de 
la garantia definitiva per un import de 20.488,99 €, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Justificar el pagament de les despeses a què l’adjudicatari està 
obligat  i que són de 49,44 € (les despeses de publicació). 

- Haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  
 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/3422.2279900 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’Esports. 
 
8.17. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT 
DE CASALS D'ESTIU A LES ESCOLES PERE TORRENT, POMPEU FABRA 
I ÀNGELS ALEMANY PER LOTS 
 
REF EXP.: G112016000101- 03/16 PO 
 
Vist l’informe emès en data 22/02/2016  per la tècnica d’educació, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en el desenvolupament de Casals d’estiu a les escoles Pere 
Torrent, Pompeu Fabra i Àngels Alemany de Lloret de Mar per lots , 
conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
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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 el desenvolupament de Casals d’estiu a les escoles Pere 
Torrent, Pompeu Fabra i Àngels Alemany de Lloret de Mar per lots, 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 econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 14 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 25 dies naturals per presentar les proposicions, 
comptats a partir de l’endemà al de l’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província.  

 
TERCER.- Donat que es tracta d’un procediment de contractació on hi cap 
recurs especial en matèria de contractació, que es podrà interposar en els 
següents terminis: 

 
a) Si el recurs s’interposa contra l’anunci de licitació, el termini de 
interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació del present anunci al BOP. 

 
b) Si el recurs s’interposa contra els plecs de condicions, el termini 
d’interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva 
data d’inserció en el perfil del contractant del web municipal. 

 
c) Si el recurs s’interposa contra actes de tràmit, el termini de interposició 
serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà del dia en que s’hagi 
tingut coneixement de la possible infracció.  
 
d) Si el recurs s’interposa contra l’acord d’adjudicació, el termini de 
interposició serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de la data 
de remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
8.18. - NOMENAMENT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES - CAPORAL 
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REF EXP.: G132016000045  
 
Atès que, el Tribunal encarregat d’avaluar i pronunciar-se sobre  el concurs-
oposició de promoció interna, convocat per  acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió celebrada el dia 16 d’octubre de 2015, per a la provisió de 
dos places de Caporal de la Policia Local, vacants a la plantilla de personal 
funcionari d'aquest Ajuntament, ha formulat  la proposta de nomenament 
per ocupar una de les esmentades places a favor de l’ opositor següent: 
 

• ANTONIO HUMANES ANGEL 
 

Atès   que,   l'expedient   ha  estat   tramitat   de   forma reglamentària  i  
que  s'han  observat  totes  les  prescripcions previstes  en  les condicions 
de la convocatòria. 
 
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 per aprovats en els cinc primers exercicis, havent de 
superar el Curs de Formació per a l’accés a la categoria de Caporal de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el període de pràctiques de sis 
mesos efectius al municipi per poder ser nomenat funcionari de carrera 
d’acord amb el previst a les condicions 8ª a 10ª de la convocatòria, i 
nomenar CAPORAL EN PRÀCTIQUES al senyor: 
 

• ANTONIO HUMANES ANGEL 
 

SEGON. El nomenat  haurà de prendre possessió del seu càrrec el proper 
dia 1 de març d’enguany. 
 
TERCER. El nomenat  haurà d'aportar, si s’escau, dins el termini màxim de 
vint dies naturals, comptats des de la data de publicació de la llista 
definitiva d’aprovats, els documents acreditatius de les circumstàncies i 
condicions a què es refereix la condició 7ª de la convocatòria. Qui tingui la 
condició de funcionari públic, estarà exempt de justificar documentalment 
les condicions i requisits ja acreditats per obtenir el seu nomenament 
anterior. 
  
QUART. Declarar deserta una de les places de caporals convocades i no 
coberta. 
 
CINQUÈ .Notificar aquest acord a l’ interessat, a l’Inspector en Cap de la 
Policia Local i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 

ARXIU 
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8.19. -  (...) 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
8.20. -  (...) 
 
8.21. - LIQUIDACIÓ CÀNON VARIABLE EXERCICI 2015 CONTRACTE 
PRESTACIÓ DE SERVEI D'AIGÜES 
 
REF EXP.: G222016000022  
 
En relació al cànon variable de l’exercici 2015 del que s’ha de fer càrrec  
Aqualia,S.A, i d’acord amb l’informe emès pels serveis de la Intervenció 
Municipal, es desprèn que: 
 
En data 1 de desembre de 2005 el Ple municipal va adjudicar a Aqualia,S.A. 
el contracte de “Prestació del servei de distribució d’aigua potable al 
municipi de Lloret de Mar” que va entrar en vigor l’1 de gener de 2006.  
 
La clàusula 2.2 del contracte estableix que “El concessionari abonarà a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar un cànon variable equivalent al DEU PER 
CENT (10%) del producte del preu unitari ofert pels metres cúbics facturats, 
durant el primer any de vigència del contracte. Cada any successiu es 
revisarà l’import del cànon en funció de l’evolució de la facturació bruta. El 
cànon variable a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar el farà efectiu 
anualment el concessionari.” 
 
L’import del cànon variable a satisfer pel concessionari corresponent a 
l’exercici 2015 és de 5.581.236 m3 x 0,44 €/m3 x 10% =  245.574,38 €. 
 
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 liquidació del cànon variable a satisfer per l’empresa 
Aqualia,S.A concessionària de la “Prestació del servei de distribució d’aigua 
potable”   corresponent a l’exercici 2015 previst a la clàusula 2.2 del plec de 
condicions per un import de 245.574,38 €. 
 
SEGON.- Compensar la liquidació esmentada amb la propera factura per 
prestació del servei que correspongui fer efectiva.  
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SEGON.- Comunicar el present acord a l’ empresa, al departament de gestió 
tributària  i a la unitat de Comptabilitat i Pressupostos de l’ Ajuntament pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
8.22. - REGULARITZATCIÓ DE LA RETRIBUCIÓ DEL SERVEI DE 
DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE DE L'ANY 2015 
 
REF EXP.: G222016000023  
 
En relació a la retribució del servei de distribució d’aigua potable de 2015, i 
d’acord amb l’informe emès pels serveis de la Intervenció Municipal es 
desprèn que: 
 
En data 1 de desembre de 2005 el Ple municipal va adjudicar a Aqualia,S.A. 
el contracte de “Prestació del servei de distribució d’aigua potable al 
municipi de Lloret de Mar” que va entrar en vigor l’1 de gener de 2006.  
  
La Junta de Govern de data 28/12/2015 acorda aplicar, a partir de l’1 de 
gener de 2015 el preu de 0,44 €/m3 sobre un volum de 5.477.257 m3, 
prorratejant-se per 12 mensualitats a raó de 200.832,76 € més l’IVA 
corresponent.  
  
Atès que l’import de la facturació mensual de 2015 es va acordar en junta 
de 28/12/2015 la retribució facturada per Aqualia, S.A. amb motiu de la 
prestació del servei durant el 2015 ha estat de 203.994,05 € x 12 mesos = 
2.447.928,56 € més l’IVA corresponent. 
 
Els m3 reals durant el 2015 han estat de 5.581.236 m3, incloent el consum 
de les dependències municipals de 57.731 m3 no facturats segons es 
desprèn de l’informe tècnic adjunt, que per 0,44 €/m3 importa la quantitat 
de 2.455.743,84 € més IVA.  
 
La diferència entre allò facturat 2.447.928,56 €  i el que correspondria per 
els m3 reals, 2.455.743,84 €, implica que l’empresa ha facturat de menys 
per un import de 7.815,24 € més IVA. 
 
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 regularització de la retribució per la prestació del servei 
de distribució d’aigua potable de l’exercici 2014 per un import de  7.815,24 
€ més IVA i significar a l’empresa que haurà de presentar una factura per 
aquest import. 
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SEGON.- Comunicar el present acord a l’ empresa i a la unitat de 
pressupostos i comptabilitat pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
8.23. -  (...) 
 
8.24. -  (...) 
 
8.25. -  (...) 
 
8.26. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000028  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
RELUZ MARCOS, IVAN – Subm. I Muntatge de tanca 
perimetral Poblat Ibèric de Puig de Castellet Fase II 

9.999,32 

PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI, S.L. – BERTO 
ROMERO: sigue con nosotros 12/02/16 - TEMPORADA 
HIVERN-PRIMAVERA 2016 

7.260,00 

MÚSICS DE GIRONA, SCCL I MÚSICS DE CATALUNYA SCCL – 
Esperança Dinamita 13/02/16 - TEMPORADA HIVERN-
PRIMAVERA 2016 

3.751,00 

ENTRESOL DE PRODUCCIONS 2005, S.L. – Màgia Junior 
14/02/16 - TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

931,70 

INTIMS PRODUCCIONS, SC – WASTED 19/02/16 - 
TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

1.600,00 

PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA – Ligeros de 
Equipaje 27/02/16 - TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

2.250,00 

DISLA SANZ, JULI – La Gent 04/03/16 - TEMPORADA 
HIVERN-PRIMAVERA 2016 

3.569,50 

SERVEIS D’ESPECTACLES FOCUS, S.A. – Petits Monstres 
05/03/16 - TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

3.743,44 

SERVEIS D’ESPECTACLES FOCUS, S.A. – Marits i mullers 
11/03/16 - TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

11.495,00 

SAGA PRODUCCIONES, S.L. – Peter Pan 03/04/16 - 
TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

3.569,50 

TENIENTE PERJIL, S.L. – Obra Alex O’Doherty & La 
Bizarreria. Mi imaginación y yo, 02/04/16 - TEMPORADA 
HIVERN-PRIMAVERA 2016 

5.929,00 

VELVET EVENTS, S.L. – Obra Neus Català, Un Cel de Plom 
09/04/16 - TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 

3.267,00 

AGLOMERATS GIRONA, S.A. – Execució Obres d’urbanització 
Av. Vila de Blanes entre Trav. Dels jardins i Av. Alegries 

111.502,71 

RUBAU TARRES, S.A. – Obra de millora del Ferm i Adequació 
de voreres al Cr. Senyora de Rossell 

177.039,33 
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SUMA TOTAL ............ 345.907,50 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL – Organització i Gestió UEC 
gener 2016 

5.360,00 

OPEN SOURCE AND SECURITY – Servei manteniment 1r 
semestre 2016 

5.266,74 

AUDIOSELVA, S.L. – Servei Lloguer de So i Il·luminació 13, 
14, 15 i 20 de novembre 2015 

8.046,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei 
desplegament tarda jove mes de gener 2016 

4.684,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei 
desenvolupament Pla Local de Ciutadania mes de gener 
2016 

16.230,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
Intermediació en matèria Habitatge mes de gener 2016 

10.431,00 

ORTIZ BARNES, JOAN ROMÀ – Aula de Teatre Municipal mes 
de gener 2016 

5.190,90 

NEXUS GEOGRÀFICS, S.L. – Servei de manteniment 
programaris SIG INTRANET, GUIA I GEOPORTAL 

6.624,75 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadors 
Policia Local mes de gener 2016 

6.826,82 

ESC SERVICOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
Policia Local mes de gener 2016 

11.703,12 

FUNDACIÓ PERE TARRES –Servei Llar d’infants municipal els 
Pops mes de gener 2016 

26.790,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U – Consum elèctric mes de 
desembre 2015 

143.021,75 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Consum elèctric mes de 
desembre 2015 

8.491,73 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Complementa ADO 14524-15 
Consum elèctric mes de novembre 2015 

10.338,04 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Consum elèctric mes de gener  
2016 

21.833,28 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Consum elèctric mes de gener 
2016 

118.578,55 

SUMA TOTAL ............ 409.418,18 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FONT SANT LLORENÇ, ENTITAT DE CONSERVACIÓ – 
Aportació Econòmica 2015 

6.929,00 

JUNTA COMPENSACIÓ LOS PINARES – Aportació Econòmica 
2015 

7.648,00 
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CONDADO DEL JARUCO, ENTITAT – Aportació econòmica 
2015 

8.149,00 

SERRA BRAVA, ENTITAT CONSERVACIÓ – Aportació 
Econòmica 2015 

10.848,00 

SUMA TOTAL ............ 33.574,00 € 
 
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 345.907,50 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 
409.418,18 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
33.574,00 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
8.27. -  (...) 
 
8.28. -  (...) 
 
8.29. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
REF EXP.: G212016000183  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 
PERIODE CONCEPTE IMPORT 

06/02 AL 19/02 CURSOS MUNICIPALS 213,00 
06/02 AL 19/02 ABOCADOR / TRACTAMENT RESIDUS 352.828,51 
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06/02 AL 19/02 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 2.882,61 
06/02 AL 19/02 SUBMINISTRAMENT AIGUA  3.798,22 
06/02 AL 19/02 APARCAMENTS MUNICIPALS 3.022,65 
06/02 AL 19/02 GRUA POLICIA 1.490,00 
06/02 AL 19/02 PUPILATGE POLICIA 285,00 
06/02 AL 19/02 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 299,00 
06/02 AL 19/02 IMPOST CONSTRUCCIÓ  4.608,41 
06/02 AL 19/02 TAXA URBANÍSTICA 1.056,15 
06/02 AL 19/02 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 46,50 
06/02 AL 19/02 PADRÓ CEMENTIRI 11,00 
06/02 AL 19/02 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.671,93 
06/02 AL 19/02 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 2.642,30 
06/02 AL 19/02 PADRÓ GOSSOS 52,00 
06/02 AL 19/02 IMPOST BÉNS IMMOBLES 1.437,29 
06/02 AL 19/02 ABONAMENT TRANSPORT 86,70 
06/02 AL 19/02 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 6.658,74 
06/02 AL 19/02 PILES 469,45 
06/02 AL 19/02 TERMINAL AUTOBUSOS 65.162,73 
06/02 AL 19/02 OCUPACIÓ ESPAI PÚBLIC TELESCOPIS 2.053,13 
06/02 AL 19/02 UTILITZACIÓ ESPAI INSTAL.LACIONS 11.736,52 
06/02 AL 19/02 ALTRES INSTAL.LACIONS MPALS. 200,00 
06/02 AL 19/02 INSTAL.LACIONS CULTURALS 241,00 
06/02 AL 19/02 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 23.189,64 
06/02 AL 19/02 OCUP. VIA PÚBLICA SÒL, SUBSÒL  34.647,60 
06/02 AL 19/02 MOSTRES COMERCIALS 1.036,88 
06/02 AL 19/02 OCVP MÀQUINES EXPENEDORES 126,20 
06/02 AL 19/02 MERCADERIES 100,30 
06/02 AL 19/02 TAULES I CADIRES 191.023,40 
06/02 AL 19/02 PLUSVALUA 138.451,39 
06/02 AL 19/02 TAXESI ARBITRIS MUNICIPALS 2.433,90 
06/02 AL 19/02 FOTOCOPIES 400,00 
TOTAL  855.362.15 
 
Importa el present càrrec la quantitat de 855.362,15 €. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
8.30. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL I DE L'ESTUDI DE 
COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICI DE LA CASA DE LA 
VILA 
 
REF EXP.: U312016000008  



 
 
 

19 
 

 
FETS: 
 
1.- D’iniciativa municipal, Prunell Arquitectura, SCP ha redactat el Projecte 
Bàsic i Executiu de Consolidació i Reforç Estructural de la Casa de la Vila de 
Lloret de Mar amb l’objecte de les intervencions necessàries per assegurar 
l’estabilitat, solidesa i seguretat de l’edifici, amb un pressupost de 
169.501,19 € iva inclòs. 
 
2.- També d’iniciativa municipal, l’enginyer industrial en Genís Negre i Vila 
ha redactat l’Estudi de compliment del Codi Tècnic de l’edifici de la Casa de 
la Vila amb l’objecte de determinar les condicions de seguretat per les 
persones i la dels béns continguts, amb un pressupost de 184.385,77 € iva 
inclòs.  
 
3.- L’Enginyer Municipal, en data 11 de febrer de 2016, i l’Arquitecta 
Municipal en data 12 de febrer de 2016, han emès informes favorables amb 
consideracions, als efectes de les seves aprovacions inicials.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- El POUM vigent de Lloret de Mar qualifica aquesta finca amb la clau 
urbanística 1.4 A sistema d’equipament públic administratiu, i a l’immoble li 
confereix un grau de protecció B1. L’art. 317 de la Normativa del POUM 
permet que s’hi realitzin obres de reparació, i de reforma, restauració i 
millora que no afectin als valors essencials de l’edifici protegit. 
 
II.- 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 36 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
III.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia-presidència de data 10 de juliol 
de 2015, l’òrgan competent per la present decisió es la Junta de Govern 
Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu de Consolidació i 
Reforç Estructural de la Casa de la Vila de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per PRUNELL ARQUITECTURA, SCP.; i l’Estudi de 
compliment del Codi Tècnic de l’edifici de la Casa de la Vila, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’enginyer industrial en Genís NEGRE i VILA, amb un 
pressupost total de 353.886,96 € iva inclòs, amb les següents 
consideracions: 
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* Caldrà sol·licitar la declaració d’excepcionalitat de l’aplicació del RD 
235/2013, de 5 d’abril. 

 
* S’analitzarà l’existència de possibles alternatives en relació a la 
protecció al foc que s’aplica a les bigues de fusta als efectes de 
millorar la seva resistència. 

 
SEGON.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini de 
trenta dies, amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d'Anuncis, 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
TERCER.- Sol·licitar informes al Servei de Costes del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, i a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
Girona de la Generalitat de Catalunya per raó de llurs competències 
sectorials.  
 
QUART.- Notificar el present acord als redactors dels projectes, a la 
Intervenció Municipal i a l’Àrea de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. 
 
8.31. -  (...) 
 

OBRES 
 
8.32. -  (...) 
 
8.33. -  (...) 
 
8.34. -  (...) 
 
8.35. -  (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
8.36. -  (...) 
 
8.37. - PROPOSTA REVISADA APROVACIÓ DE TARIFES URBANES PEL 
SERVEI DE TAXI 2016. 
 
REF EXP.: M322016000002  
 
Proposta revisada  per aprovació de les tarifes urbanes del servei de taxi 
per l'exercici 2.016, a requeriment de la Comissió de Preus de Catalunya 
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segons escrit dirigit a Ajuntament de Lloret de Mar amb  registre d’entrada 
E2016002517 
 
1. La proposta de tarifes presentada en data 21/12/2015, RGE núm. 

E2015025908 per l'associació de taxistes de Lloret de Mar es desestima 
per manca de motivació en base els arguments exposats a l’anterior 
punt 3. 
 

2. Vist que els titulars de les llicències 13, 18 i 36 no pertanyen a 
l'Associació de taxistes de Lloret de Mar, cal manifestar que es troben al 
corrent de la modificació de proposta presentada inicialment a la 
Comissió de Preus de Catalunya, ja que en tot moment s’ha comunicat 
des de la Secció de Mobilitat dels canvis efectuats sobre la proposta 
inicial. 

 
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 els mateixos preus aprovats per l'any 2.015, detallats 
a continuació: 
 
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 € 20,00 € 
* 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 € 19,50 € 
* 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) 
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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). 

 
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 les llicències municipals núms. 18, 13 
i 36 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. 
 
8.38. - PROPOSTA TARIFES TRANSPORT URBÀ 2016. 
 
REF EXP.: M322016000003  
 
1. D’acord amb el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual 

s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les 
tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, la Comissió de Preus 
de Catalunya ha acordat l’actualització de l’increment de les tarifes dels 
serveis de transport col·lectiu urbà de viatgers, i autotaxis per a l’any 
2015 i, en conseqüència, i d’acord amb el procediment previst a l’art. 2.1 
del Decret, ha resolt autoritzar els següents increments, notificats  a 
través de  certificat D339 2016  de 18 de desembre : 

 
0% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis de transport 
col·lectiu urbà de viatgers, que es mantindrà vigent fins la propera 
revisió. Aquest increment s’aplicarà seguint les pautes 
metodològiques establertes al Decret 339/2001, de 18 de desembre. 

 
Segons tot l'anterior, s'aplicaran per l'any 2.016 les següents tarifes amb 
els arrodoniments legals i IVA del 10% inclosos: 
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Tarifa bitllet senzill -    1,35€ 
Abonament de 10 viatges -   10,60€ 
Passi mensual per 30 dies naturals -  23,85€ 
Abonament estudiants -    30,00€ durant el curs escolar 
Abonament anual de jubilats -   5€ 
 
Vist que la proposta d’increment efectuada pel concessionari s’ajusta a les 
disposicions normatives vigents en relació a l’actualització de preus del 
transport col·lectiu urbà de passatgers. 
 
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 tarifes del transport col·lectiu urbà per l'exercici 
2.016, segons certificat emès a l'efecte per la Secretaria de la Comissió de 
Preus de Catalunya, sobre acords adoptats per la mateixa. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al representant de l'empresa concessionària 
transport col·lectiu urbà de Lloret de Mar, transports Pujol.  
 
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. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


