ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 18/2016
Dia: 6 de maig de 2016
Sessió: ORDINARIA
Horari: de 12:00 a 12:25 hores.
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila
Assistents:
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense
vot):
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor Delegat
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, celebrada el dia 29 de abril de 2016, la qual, trobada conforme, és
aprovada per unanimitat dels reunits.
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ
SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA
18.1. – (...)
18.2. – (...)
18.3. – (...)
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18.4. – (...)
18.5. – (...)
18.6. – (...)
18.7. – (...)
18.8. – (...)
18.9. – (...)
18.10. - AMPLIACIÓ NUMERACIONS CAMÍ DE
C/SANTIAGO RUSIÑOL I C/ DEL RIU GALLIGANS.

MAS

ARBOÇ,

REF EXP.: 89
Vist que al capítol II del Títol II de l’ordenança Reguladora de l’Ús de la Via
Pública regula la retolació i numeració de les vies públiques i el Reglament
de “Población y Demarcación Territorial” aprovat per RD 2612/1996 de 20
de desembre.
Vistos els diversos informes emesos per la Secció d’Informació i Anàlisi del
Territori dels dies 19 i 27 d’abril de 2016,
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació
d’atribucions a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.Ampliar el tram senar del carrer Camí de Mas Arboç fins al
número 45, assignant els números 35 al 43 a la finca ref. cadastral
6171910DG8167S i el número 45 a la finca ref. cadastral 6171919DG8167S
per tal de poder identificar-les correctament.
SEGON.Ampliar el tram senar del carrer Santiago Rusiñol fins al
número 35, assignant els números 33 al 35 a la finca ref. cadastral
8182901DG8188S per tal de poder identificar-la correctament.
TERCER.Ampliar el tram senar del carrer del Riu Galligans, assignant
els números 47 i 49 a la finca ref. cadastral 17102A01300072 i el número
51 a la finca ref. cadastral 8480813DG8188S per tal de poder identificar-les
correctament.
QUART.Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local,
al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que
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cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al Departament de
Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de Turisme, als Serveis
de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de Girona, als Serveis de
Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a l’Oficina de Correus de Lloret
de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas Natural de Lloret de Mar i al Punt de
Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes
pertinents.
SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
18.11. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER
LA REDACCIÓ I DIRECCIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL DE LA PISCINA COBERTA
REF EXP.: G112016000201 - 10/16 DIVERSOS
Vist que per part de l’empresa INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES SL,
s’ha sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament,
relativa a l’adjudicació del contracte administratiu de serveis consistent en
l’execució per la redacció i direcció del projecte de modificació de llicència
ambiental de la piscina coberta.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 12/04/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
13/01/2011 (3 /2011).
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 25/04/2016,
conforme és procedent la devolució de la fiança.
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança
segons el següent detall:
EMPRESA
INSTAL·LACIONS
ARQUITECTÒNIQUES SL,

LICITACIÓ
Exp.35/10
PN SP
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IMPORT
2.520,00

PARTIDA
NP.370800

SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament
originals a la Tresoreria Municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients.
18.12. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE SOFTWARE
DE GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL
REF EXP.: G112016000203 31/16 CM
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica en data 28/04/2016, a través del
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament
d’un software de gestió de la Piscina Municipal que s’adapti a les
característiques actuals i futures d’aquesta i que sigui adaptable a les
necessitats de l’Ajuntament.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa
VECTOR que presentés pressupost per dur a terme el referit
subministrament, que ascendeix a la quantitat de 8186,64 €, 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:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament amb l’empresa
VECTOR, d’un software de gestió de la Piscina Municipal que s’adapti a les
característiques actuals i futures d’aquesta i que sigui adaptable a les
necessitats de l’Ajuntament , per un import de 8.186,64€, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/9260/62601 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 VECTOR, a la secció d’
Informàtica i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.
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18.13.
ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
ADMINISTRATIU,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, DEL
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE 2 VEHICLES MARCA
RENAULT, MODEL SCÈNIC LIMITED ENERGY DCI 110 EURO 6
DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL
REF EXP.: G112016000206 (Exp. 02/16 PN)
Vist que la Junta de Govern Local en data 22/04/2016, va acordar requerir
a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, a fi que en el
termini màxim de 5 dies hàbils aportés la documentació prevista en la
clàusula 12 del plec de condicions i constituís la garantia definitiva, per tal
de poder procedir a l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb
publicitat, tramitació d’urgència, del contracte de subministrament,
mitjançant rènting, de 2 vehicles de marca Renault, model Scènic Limited
Energy DCI 110 Euro 6 destinats al servei de la Policia Local.
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 l’empresa ALPHABET ESPAÑA
FLEET MANAGEMENT SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de
data 12/04/2016, a la vista de l’informe dels Serveis Econòmics en data
06/04/2016.
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 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT
SA, el contracte administratiu consistent en el subministrament, mitjançant
rènting, de 2 vehicles de marca Renault, model Scènic Limited Energy DCI
110 Euro 6 destinats al servei de la Policia Local, en base a la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 12/04/2016, amb
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini d’execució del
contracte són els següents:
-

Preu:
2.026,98 € de quota mensual, IVA a part, per tots dos
vehicles, durant 36 mesos.
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-

Termini de lliurament dels vehicles totalment acabats: 10 setmanes,
a comptar des de la data de signatura del contracte.
L’empresa financera amb la que es signarà el contracte de rènting és:
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA

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.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1320/20400 del
pressupost vigent.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
SISÈ.- 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
Policia Local, d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu
3/2011, procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant del web
municipal.
18.14. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER A LA MILLORA DEL
SANEJAMENT A LES EBARS DEL POLÍGON INDUSTRIAL I I JARUCO
1.
REF EXP.: G112016000207 Exp. 32/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 26/04/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra consistent en
la millora del sanejament a les EBARS del Polígon Industrial I i Jaruco.
L’objectiu de les obres respon a la necessitat de garantir una major
seguretat en el sistema d’evacuació de les aigües residuals i, en
conseqüència, evitar els riscos cada cop més creixents de ruptures i
abocaments d’aigües residuals a la llera de la riera de Montbarbat.
Atès que des de la secció d’Obra Pública s’ha sol·licitat pressupost a
l’empresa CUBES I CONTENIDORS PALLARÈS SL com adjudicatària del
contracte de servei de neteja i manteniment de les instal·lacions de
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clavegueram d’aigües residuals i d’aigües pluvials, al municipi de Lloret de
Mar, que ascendeix a la quantitat de 29.727,31€, 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:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra amb l’empresa CUBES I
CONTENIDORS PALLARÈS SL, l’objecte del qual consisteix en la millora del
sanejament a les EBARS del Polígon Industrial I i Jaruco per un import de
29.727,31€, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16.1600.62700 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CUBES I
CONTENIDORS PALLARÈS SL , a la secció d’Obra Pública i la Intervenció
municipal per al seu coneixement i efectes escaients.
18.15. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA REALITZACIÓ
D'ACTUACIONS DIVERSES DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DE
L'AVINGUDA PAU CASALS
REF EXP.: G112016000208 33/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 27/04/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar la realització
d’actuacions diverses de renovació del clavegueram de l’avinguda Pau
Casals.
La xarxa de clavegueram de l’avinguda Pau Casals s’ha anat renovant a
trams ja que presenta un estat important de deteriorament. Hi ha cert perill
que algun tros de claveguera s’esfondri pel pas de vehicles pesats. Es va
canviant el col·lector només en els trams més afectats ja que es preveu la
renovació de la urbanització d’aquest carrer en els propers anys.
Atès que des de la secció d’Obra Pública s’ha sol·licitat pressupost a
l’empresa CUBES I CONTENIDORS PALLARÈS SL com adjudicatària del
contracte de servei de neteja i manteniment de les instal·lacions de
clavegueram d’aigües residuals i d’aigües pluvials, al municipi de Lloret de
Mar, que ascendeix a la quantitat 48.783,76 €, IVA a part.
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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 d’obra amb l’empresa CUBES I
CONTENIDORS PALLARÈS SL, l’objecte del qual consisteix en la realització
d’actuacions diverses de renovació del clavegueram de l’avinguda Pau
Casals per un import de 48.783,76 € IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16.1600.62700 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CUBES I
CONTENIDORS PALLARÈS SL , a la secció d’Obra Pública i la Intervenció
municipal per al seu coneixement i efectes escaients.
18.16. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT
RÈNTING, DE MAQUINARI INFORMÀTIC
REF EXP.: G112016000209 29/16 CM
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica en data 22/04/16, a través del
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament,
mitjançant rènting, d’una copiadora-impresora amb les següents
prestacions mínimes:
•
•
•
•
•
•
•

Velocitat d’impressió de 55 ppm
Tamany de paper A4 i A3 - Monocrom
Targeta de Xarxa
Unitat de dúplex
Escàner color a doble cara.
Calaix addicional A3
Taula suport.

Atès que des de la secció d’Informàtica s’ha sol.licitat pressupost per dur a
terme el refererit subministrament a les empreses INFORMÀTICA LA SELVA
i COPICAT, essent el més satisfactori als interessos municipal el presentat
per l’empresa INFORMÀTICA LA SELVA, que ascendeix a la quantitat de
118,58 €, IVA a part, durant 60 mesos.
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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
INFORMATICA LA SELVA, l’objecte del qual consisteix contractar el
subministrament, mitjançant rènting, d’una copiadora-impresora per un
import de 118,58 €, IVA a part, durant 60 mesos.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3200/20300 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 d’Informàtica i la Intervenció municipal pel seu
coneixement i efectes escaients.
18.17.
INCOACIÓ
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
PER
A
L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT, DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ I DINAMITZACIÓ DEL
FUNCIONAMENT DELS BUCS D'ASSAIG CULTURALS D'EL PUNTET A
LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000210 (Exp. 02/16 PL PC)
Vist l’informe emès en data 27/04/2016 pel Tècnic de Joventut, a través del
qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei de
supervisió i dinamització del funcionament dels bucs d’assaig culturals d’El
Puntet 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 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat.
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Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de
licitació.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei
consistent en supervisió i dinamització del funcionament dels bucs d’assaig
culturals d’El Puntet de Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent,
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme
mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil del contractant i
tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i
jurídiques regulador del procediment per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte de servei.
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 10 del plec de condicions
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 26 dies naturals
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil
del Contractant”.
18.18. - PRÒRROGA 2016 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i L'ASSOCIACIÓ D'ESCLEROSI
MÚLTIPLE DE BLANES I RODALIES, PER REALITZAR ACTIVITATS o
SERVEIS EN BENEFICI A AFECTATS PER AQUESTA MALALTIA.
REF EXP.: G112016000211 - CONVENI 53/13
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2013 va provar el conveni
entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE
BLANES I RODALIES, l’objecte del qual és establir les bases de col·laboració
en la realització d’activitats que representin una millora en la qualitat de
vida dels afectats, així com un suport a les famílies d’aquests, perquè
puguin desenvolupar també ells la seva important tasca, de la millor
manera possible.
Vist l’informe emès en data 26/04/2016 per la Directora de la Secció de
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar el conveni pel
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termini d’un any (fins a 31/12/2016), prèvia valoració d’ambdues parts.
Aquesta pròrroga suposa un cost de 2.000 €.
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.- Prorrogar el conveni entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ
D’ESCLEROSI MÚLTIPLE DE BLANES I RODALIES, l’objecte del qual és
establir les bases de col·laboració en la realització d’activitats que
representin una millora en la qualitat de vida dels afectats, així com un
suport a les famílies d’aquests, perquè puguin desenvolupar també ells la
seva important tasca de la millor manera possible, fins el dia 31/12/2016.
SEGON.- Aquesta pròrroga suposa una aportació econòmica per aquest
Ajuntament de 2.000 €, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del
Pressupost vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE
DE BLANES I RODALIES, a la secció de Benestar i Família i a la Intervenció
Municipal, per al seu coneixement.
18.19. - PRÒRROGA 2016 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR I L'ASSOCIACIÓ CATALANA
CONTRA EL CÀNCER (ACC), PER REALITZAR ACTIVITATS o SERVEIS
EN BENEFICI A AFECTATS PER AQUESTA MALALTIA.
REF EXP.: G112016000212 - CONVENI 52/13
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2013 va provar el conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ CATALUNYA
CONTRA EL CÀNCER (ACC), l’objecte del qual és establir el marc general en
el que ambdues entitats podran col·laborar per portar a terme diverses
activitats: d’educació sanitària de prevenció i de suport integral al malalt
oncològic i als seus familiars (psicologia i voluntariat).
Vist l’informe emès en data 27/04/2016 per la Directora de la Secció de
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar el conveni pel
termini d’un any (fins a 31/12/2016), prèvia valoració d’ambdues parts.
Aquesta pròrroga suposa un cost de 2.000 €.
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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.- Prorrogar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i
l’ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER (ACC), l’objecte del qual és
establir el marc general en el que ambdues entitats podran col·laborar per
activitats d’educació sanitària de prevenció i de suport integral al malalt
oncològic i als seus familiars (psicologia i voluntariat), fins el dia
31/12/2016.
SEGON.- Aquesta pròrroga suposa una aportació econòmica per aquest
Ajuntament de 2.000 €, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del
Pressupost vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalunya contra el Càncer, a
la secció de Benestar i Família i a la Intervenció Municipal, per al seu
coneixement.
18.20. - PRÒRROGA 2016 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i L'ASSOCIACIÓ MIFAS
(MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS), PER REALITZAR ACTIVITATS o
SERVEIS EN BENEFICI A AFECTATS PER AQUESTA MALALTIA.
REF EXP.: G112016000213 - CONVENI 55/13
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2013 va provar el conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS
FÍSICS ASSOCIATS (MIFAS), l’objecte del qual és col.laborar en l’estudi
sobre les necessitats d’adaptació dels espais públics; assessorar
tècnicament als professionals de l’ajuntament, quan sigui necessari; oferir
assessorament tècnic especialitzat gratuït al sector comercial i de turisme; i
informar a la pàgina web de l’entitat Lloret de Mar com a municipi
accessible.
Vist l’informe emès en data 26/04/2016 per la Directora de la Secció de
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar el conveni pel
termini d’un any (fins a 31/12/2016), prèvia valoració d’ambdues parts.
Aquesta pròrroga suposa un cost de 2.000 €.
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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.- Prorrogar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i
l’ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS (MIFAS), que té per
objecte col.laborar en l’estudi sobre les necessitats d’adaptació dels espais
públics, fins el dia 31/12/2016.
SEGON.- Aquesta pròrroga suposa una aportació econòmica per aquest
Ajuntament de 2.000 €, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del
Pressupost vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació de Minusvàlids Físics
Associats (MIFAS), a la secció de Benestar i Família i a la Intervenció
Municipal, per al seu coneixement.
18.21. - PRÒRROGA 2016 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i L'ASSOCIACIÓ GIRONINA DE
SORDS, PER REALITZAR ACTIVITATS o SERVEIS EN BENEFICI A
AFECTATS PER AQUESTA MALALTIA.
REF EXP.: G112016000214 - CONVENI 54/13
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2013 va provar el conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE
SORDS, per a la col·laboració en la realització d’activitats que representin
un avenç en la supressió de les barreres de comunicació dels sords a les
situacions quotidianes i en concret facilitar la interpretació de la llengua de
signes, així com promoure aquelles activitats destinades a millorar la
integració dels sords a les situacions normals de l’activitat quotidiana en
tots els seus aspectes, i apropar territorialment les activitats de l’Associació
Gironina de Sords.
Vist l’informe emès en data 12/04/2016 per la Directora de la Secció de
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar el conveni pel
termini d’un any (fins a 31/12/2016), prèvia valoració d’ambdues parts.
Aquesta pròrroga suposa un cost de 2.000 €.
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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.- Prorrogar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i
l’ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS, per establir la col·laboració en la
realització d’activitats que representin un avenç en la supressió de les
barreres de comunicació dels sords a les situacions quotidianes, així com
promoure activitats destinades a millorar la integració dels sords, fins el dia
31/12/2016.
SEGON.- Aquesta pròrroga suposa una aportació econòmica per aquest
Ajuntament de 2.000 €, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del
Pressupost vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Gironina de Sords, a la secció
de Benestar i Família i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement.
18.22. - PRÒRROGA 2016 - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i L'ASSOCIACIÓ CATALANA
PARKINSON BLANES i COMARCA DE LA SELVA (ACAP.Blanes), PER
REALITZAR ACTIVITATS o SERVEIS EN BENEFICI A AFECTATS PER
AQUESTA MALALTIA.
REF EXP.: G112016000215 - CONVENI 56/13
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/11/2013 va provar el conveni
de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
PARKINSON BLANES I COMARCA DE LA SELVA (ACAP.Blanes), l’objecte del
qual és establir les bases de col·laboració en la realització d’activitats que
representin una millora en la qualitat de vida dels afectats, així com un
suport a les famílies d’aquests, perquè puguin desenvolupar també ells la
seva important tasca, de la millor manera possible.
Vist l’informe emès en data 26/04/2016 per la Directora de la Secció de
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar el conveni pel
termini d’un any (fins a 31/12/2016), prèvia valoració d’ambdues parts.
Aquesta pròrroga suposa un cost de 2.000 €.
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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.- Prorrogar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PARKINSON BLANES I COMARCA DE LA SELVA
(ACAP.Blanes), que té per objecte del qual és establir les bases de
col·laboració en la realització d’activitats que representin una millora en la
qualitat de vida dels afectats, fins el dia 31/12/2016.
SEGON.- Aquesta pròrroga suposa una aportació econòmica per aquest
Ajuntament de 2.000 €, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del
Pressupost vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Parkinson Blanes
i Comarca de la Selva (ACAP.Blanes), a la secció de Benestar i Família i a la
Intervenció Municipal, per al seu coneixement.
18.23. - APROVACIÓ CONVOCATÒRIA AJUTS ECONÒMICS A
PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PER A PAÏSOS EN VIES
DE DESENVOLUPAMENT, PER A L'EXERCICI DE 2016.
REF EXP.: G112016000216 – DIV.SS.JJ. 14/2016
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 1 de febrer de 2010,
va aprovar inicialment les bases per a la CONCESSIÓ D'AJUTS A PROJECTES
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PER A PAÏSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT, es van sotmetre a exposició pública les esmentades
bases pel termini de 30 dies mitjançant les publicacions reglamentàries
d’acord amb allò establert en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i, al no
haver-se presentat al.legacions al respecte, van esdevenir aprovades de
forma definitiva i automàtica al finalitzar l’esmentat termini.
Atès que en haver-se seguit el procediment d’aprovació previst per a les
disposicions administratives de caràcter general, les esmentades bases, que
van regir la convocatòria d’aquests ajuts per a l’any 2010, tenen caràcter
reglamentari i poden regir també les convocatòries dels anys següents
sense necessitat de ser aprovades de nou.
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Atès que hi ha la voluntat de convocar de nou la CONCESSIÓ D’AJUTS A
PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PER A PAÏSOS EN VIES DE
DESENVOLUPAMENT per a l’any 2016.
Atès allò establert en els articles 240 i 241 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; i en els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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 convocatòria per a la CONCESSIÓ D’AJUTS
ECONÒMICS A PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ PER A PAÏSOS
EN VIES DE DESENVOLUPAMENT per a l’exercici de 2016, que es regiran
per les bases aprovades mitjançant sessió plenària de 01/02/2010 i l’import
total a repartir s’imputarà a la corresponent partida pressupostària del
pressupost municipal per a 2016.
SEGON.- Publicar un anunci d’aquest acord, complementant-lo amb la
informació essencial recollida en les bases, en el BOP de Girona i el DOGC,
establint un termini de 2 mesos per a la presentació de sol.licituds (que
hauran d’anar acompanyades dels corresponents projectes) a comptar des
de la darrera de les publicacions en els citats butlletins oficials.
TERCER.- Inserir l’esmentat anunci en la Web municipal, així com còpia de
les bases.
QUART.- Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de
Benestar i Família, pel seu coneixement i efectes escaients.
18.24. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT
DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE
LUCRE PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC O
SOCIAL, EXERCICI 2016, I APROVACIÓ DE LA CORRESPONENT
CONVOCATÒRIA.
REF EXP.: G112016000217 - 15/2016.DIV.SJ-Bases subvencions entitats
2016
Vistes les Bases que regularan el procediment que cal seguir per a la
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions,
que en forma d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Lloret de
Mar, per a la realització d’activitats de caire cívic, solidari, juvenil, esportiu i
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cultural, en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de
Subvencions, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Vist l’informe emès per la Secció de Participació Ciutadana en data
28/04/2016, pel qual es proposa l’inici del procediment d’aprovació de dites
Bases.
Atès allò establert en els articles 240 i 241 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; i en els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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 específiques per a l’atorgament de
SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE PER
A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI
2016.
SEGON.- Simultàniament, aprovar la convocatòria per a per a l’atorgament
de SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL,
EXERCICI 2016, que es regiran per les bases esmentades, i l’import total a
repartir s’imputarà a les corresponents partides pressupostaries del
pressupost municipal per a 2016.
TERCER.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases durant un
termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP.
QUART.- Publicar un anunci en el BOP de Girona que reculli els elements
essencials d’aquestes bases, establint un termini de 30 dies naturals a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci per presentar
sol·licituds, i publicar una referència de l’anunci al DOGC.
CINQUÈ.- Inserir l’esmentat anunci en la Web municipal i també còpia de
les bases, així com en el Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Secció de Participació Ciutadana i a la
Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes escaients.
18.25. - PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR
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REF EXP.: G112016000218 (Exp. 02/14 PN SP)
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12/05/2014, va
adjudicar el contracte de servei consistent en la consergeria del Mercat
Municipal Diari de Lloret de Mar, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, tramitació ordinària, a l’empresa OMBUDS SERVICIOS SL, per un
import de 11.181,04 €/any, IVA a part.
Vist que la Junta de Govern Local de data 18/05/2016, va acordar la
pròrroga del contracte del 15/05/2015 al 14/05/2016, d’acord amb allò
establert a la clàusula 3 del contracte formalitzat amb l’empresa OMBUDS
SERVICIOS SL en data 12/05/2014.
Atès, el que determina l’article 235.a) del Decret 179/1995, de 2 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en
relació a l’obligació dels contractistes de seguir prestant el servei mentre no
s’adjudiqui el nou contracte.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Requerir a l’empresa OMBUDS SERVICIOS SL per tal que segueixi
prestant, en règim de pròrroga forçosa, el servei consistent en la
consergeria del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar, mentre no es
resolgui el nou procediment de contractació.
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’adjudicatari, a la Secció de
Promoció Econòmica i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i
efectes escaients.
18.26. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RENOVACIÓ D'UN
TRAM DE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE A
L'AVGDA CATALUNYA, ENTRE EL CARRER SANT BONAVENTURA I
L'AVINGUDA VIDRERES
REF EXP.: G112016000221 33/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 06/05/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra per la
renovació d’un tram de la canonada de distribució d’aigua potable a l’Avgda
Catalunya , entre el carrer Sant Bonaventura i l’Avinguda Vidreres
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa FCC
Aquàlia, SL que presentés pressupost per dur a terme el referit
subministrament, que ascendeix a la quantitat de 29.760,37 €, 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:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra per la renovació d’un tram de
la canonada de distribució d’aigua potable a l’Avgda Catalunya, entre el
carrer Sant Bonaventura i l’Avinguda Vidreres, per un import de 29.760,37
€, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/1610/62704 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 l’empresa FCC Aquàlia,
SL, a la secció de Serveis Públics a i la Intervenció municipal pel seu
coneixement i efectes escaients.
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
18.27. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES ' PQPI ' PLA
DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT)
REF EXP.: G132016000085 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES
Vist que el PQPI –Pla de Transició al Treball està interessat en que un dels
seus alumnes de l’estudi d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic
efectuï les pràctiques en els Serveis Municipals de Comunicació de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb el PQPI – Pla de
Transició al treball per a la formació pràctica en centres de treball en el
sentit que aquest alumne pugui realitzar pràctiques en els Serveis
Municipals de Comunicació.
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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 el PQPI – Pla de
Transició al treball per a la realització de pràctiques de l’alumne Sr. Oscar
Gómez Samblás en els Serveis Municipals de Comunicació de l’Ajuntament
de Lloret de Mar.
SEGON. El període de les pràctiques s’estendrà fins el 12 de juliol d’enguany
amb una durada de 180 hores.
TERCER. Notificar aquest acord al PQPI – Pla de Transició al Treball de
Lloret de Mar per al seu coneixement.
SERVEIS ECONÒMICS
COMPTABILITAT
18.28. - APROVACIÓ DE DESPESES
REF EXP.: G222016000060
FASE AD CODI 220
CREDITOR
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei Manteniment i neteja
Pavelló Esports i Camp de Futbol d’abril a desembre 2016
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Treballs de
Renovació Clavegueram Avda. Pau Casals
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Treballs millora
sanejament a les Ebars del Pol. Industrial I Jaruco 1
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei neteja Patis Escoles
d’abril a desembre 2016
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Manteniment i neteja
de clavegueram d’abril a desembre 2016
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei bombaments del
Sociocultural, camp de futbol i Pl. Braus, d’abril a desembre
2016
APLICACIONES ELECTRICAS ENE – Subministrament i
instal·lació Fibra òptica aporx. 5 km. De cable i material
DRAGLIC, S.L. – Lloguer programa de Gestió Policial DRAG
de maig a desembre 2016
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EUROS
6.838,20
59.028,35
35.970,05
5.892,84
438.925,77
16.537,77

17.583,19
4.549,60

AQUA LEVEL SVENSKA AB – Reparació terra mòbil de la
Piscina Mpal.
APLICACIONES ELECTRICAS ENE – Servei manteniment
equips de rènting de maig a desembre 2016
BBVA AUTORENTING, S.A. – Rènting vehicle 5381-JCJ d’abril
a desembre 2016
FRAIKIN ASSETS, S.A.S. – Rènting vehicle 8353-HSP i 4180HZM de maig a desembre 2016
BANCO SANTANDER, S.A. – Rènting vehicle 2806-JJR de
maig a desembre 2016
BANCO SANTANDER, S.A. – Rènting vehicle 5493-JDY d’abril
a desembre 2016
BANCO SANTANDER, S.A. – Rènting vehicle 6264-HNM de
maig a desembre 2016
LIBERTIC, S.L. – Rènting equips informàtics de maig a
desembre 2016
HEWLETT-PACKARD INTERNACIONAL – Rènting renovació
CPD de maig a desembre 2016
LLORCA CIURANA, ISIDORO – Digitalització de les pel·lícules
del Fons Audiovisual de Bernat-Montero
FCC AQUALIA, S.A. – Renovació Tram canonada distribució
aigua potable Avda. Catalunya, entre Cr. St. Bonaventura i
Av. Vidreres
SUMA TOTAL ............
FASE ADO CODI 240
CREDITOR
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació TAXA T07
Servei Tract. FORM Febrer 2016
MAGMACULTURAL, S.L. – Servei Vigilància Teatre Mpal març
2016
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació
Parc de Santa Clotilde mes de març 2016
ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Consum elèctric mes de març
2016
ENDESA ENERGIA, S.A.U.- Consum elèctric mes de març
2016
AGRIPOL, S.L. – Ampliació del Reg a Santa Clotilde
OBRERIA STA. CRISTINA – Atorgament Subvenció any 2015
ASSOCIACIÓ MONTPHOTO – Atorgament Subvenció any
2015
SUMA TOTAL ............
FASE O CODI 400
CREDITOR

6.932,20
11.596,64
11.169,40
24.896,96
10.951,12
16.994,79
9.817,92
7.050,32
15.577,04
5.381,48
29.760,37

735.454,01 €

EUROS
6.261,53
5.250,29
7.179,46
9.114,97
114.463,45
4.853,39
6.000,00
8.000,00
161.123,09 €

EUROS
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OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Renovació paviments
C/ Comerç i Tram Narcís Fors cert. Núm. 2
ETRA BONAL, S.A. – Treballs obra eliminació làmpades vapor
de mercuri
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Obres projecte
Urbanització Accessos a la nova Caserna de la Policia Local,
cert. Núm. 2 i major cost
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa T-13
Recollida animals 1er Trim. 2016
TANGIBILIS, S.L. – Realització programa Treball i Formació
2015
SPEC, S.A. – Treballs Adequació Accessos Casa de la Vila
SUMA TOTAL ............

22.078,37
43.528,83
57.829,60

6.025,50
6.415,20
4.899,29
140.776,79 €

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 735.454,01 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
161.123,09 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
140.776,79 euros, corresponents a compromisos adquirits per aquesta
Corporació.
18.29. – (...)
GESTIÓ I INS. TRIBUT. / UNITAT RENDES
18.30. – (...)
18.31. – (...)
18.32. – (...)
18.33. - 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

23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
23/04 AL 28/04
TOTAL

CURSOS MUNICIPALS
VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS
SUBMINISTRAMENT AIGUA
APARCAMENTS MUNICIPALS
GRUA POLICIA
ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL.
PUPILATGE POLICIA
IMPOST CONSTRUCCIÓ
TAXA URBANÍSTICA
CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM
UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
EXPEDICIÓ DOCUMENTS
PADRÓ GOSSOS
PADRÓ CEMENTIRI
IMPOST BÉNS IMMOBLES
ABONAMENT TRANSPORT
PUBLICACIONS BUTLLETÍ
FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS
FIANCES MEDI AMBIENT
FINCES CONTRACTES
VENDA DE CARTRÓ I ENVASOS
RAE
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS
EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS
MOSTRES COMERCIALS
MERCADERIES
TAULES I CADIRES
PLUSVALUA
SERVEIS REPOGRAFIA
TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS

Importa el present càrrec la quantitat de 336.206,67 €.
18.34. - RELACIÓ DE BAIXES
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IMPORT
18,50
5.238,50
94,59
18.823,77
330,00
138,00
299,00
24.826,51
952,33
245,00
31,00
3.102,48
491,00
11,38
582,00
646,98
88,90
53,76
6.608,00
178,22
6.551,90
3.711,82
1.144,39
704,00
7.733,75
2.207,71
50,00
3.243,50
247.485,02
512,00
102,66
336.206,67

REF EXP.: G212016000481
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
43/16
44/16
LL1602
LL1604
LL1605
LL1607
LL1609
LL1610
LL1611
LL1612
LL1613

IMPORT

CONCEPTES VARIS (E)
CONCEPTES VARIS (V)
AFECCIÓ DE BENS/DERIVACIÓ (E)
SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E)
INSOLVÈNCIA (E)
MULTES EXECUTIVA (E)
SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E)
MULTES VOLUNTARIA (E)
INSOLVÈNCIA (E)
MULTES VOLUNTARIA (E)
SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E)

TOTAL

8.567,22
118,54
713,96
17.369,99
15.283,05
1.134,57
38.736,47
880,00
1.629,88
200,00
1.448,53
86.082,21

Importa la present relació de dates la quantitat de 86.082,21 euros.
18.35. – (...)
18.36. – (...)
18.37. – (...)
SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA
18.38. - APROVACIÓ DEL 4RT DESGLOSSAT DEL PROJECTE
D'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
REF EXP.: U312016000013
FETS:
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de novembre de 2011 va
aprovar definitivament el projecte d’ampliació del cementiri municipal,
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d’iniciativa municipal i redactat per ORPI PLANIOL ARQUITECTES, SLP, amb
un pressupost de 1.690.660.49 € abans d’iva.
2.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat el 4rt
desglossat del projecte d’ampliació del cementiri Municipal de Lloret de Mar,
que desenvolupa una part del projecte esmentat en el punt anterior, i
contempla l’execució del carrer del GRUP05, l’estructura de la part inferior
de les 7 agrupacions de nínxols que consten en el GRUP05 i la finalització
dels nínxols inferiors del GRUP06, amb un pressupost de 217.003,37€, Iva
inclòs.
FONAMENTS DE DRET:
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.
II.- 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 el 4rt desglossat del Projecte d’Ampliació del Cementiri
Municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis
Tècnics Municipals, amb un pressupost de 217.003,37€, iva inclòs.
SEGON.- Publicar els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la província,
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d'Anuncis, a fi de donar
a conèixer als possibles interessats que el desglossat ha estat aprovat.
TERCER.- Notificar el present acord als redactors dels projectes, a la
Intervenció Municipal i a la Regidoria del cementiri municipal de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
OBRES
18.39. – (...)
18.40. – (...)
18.41. – (...)
SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT
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COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
18.42. – (...)
18.43. – (...)
18.44. – (...)
SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT I MOBILITAT
18.45. – (...)
18.46. – (...)
18.47. – (...)
18.48. – (...)
18.49. – (...)
ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS
18.50. - APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA TÈCNICA
D'ACTIVITAT RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI PER DUR
A TERME L'ESDEVENIMENT "LLORET FORMULA WEEKEND" A L'AV.
JUST MARLÉS (ESPAI OBERT) D'AQUESTA POBLACIÓ, ELS PROPERS
DIES 13 i 14 DE MAIG.
Identificació de l’expedient: 35152016000223.
FETS:
1.- En data 04/05/2016, s’inicia la tramitació de l’expedient per a
l’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'ACTIVITAT RECREATIVA
DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE L'ESDEVENIMENT "LLORET FORMULA
WEEKEND" A L’AV. JUST MARLÉS (ESPAI OBERT) D’AQUESTA POBLACIÓ,
els propers dies 13 i 14 de maig.
2.- En data 22/04/2016, els Serveis Tècnics Municipals d’Activitats han
emès l’informe següent:
“Fets
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L’Ajuntament de Lloret de Mar promou “Lloret Fòrmula Weekend”. Es tracta
d’una activitat que es realitzarà el 13 i 14 de maig del present any i que té
com a objecte fer exhibicions de vehicles de competició conduïts per
expilots professionals i especialistes que demostraran les seves habilitats en
un circuit tancat.
Està previst realitzar-la en una part de l’Avinguda Just Marlés què estarà
tancada i s’espera una afluència de públic en els diferents espais de
l’activitat, de com a màxim 5.600 persones. La concentració d’espectadors
es repartirà en uns 7.000 m2. També s’habilitarà una zona d’accés restringit
al públic de 4.000 m2 i és on es faran les exhibicions dels vehicles.
La naturalesa de l’activitat es troba classificada en el Reglament d’activitats
recreatives i espectacles públics del Decret 112/2010 com a una activitat
extraordinària.
El procediment per l’habilitació d’activitats promogudes pel mateix municipi
estan subjectes a una aprovació prèvia de la documentació tècnica. En
aquest sentit, els Serveis de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret
de Mar encarreguen al tècnic Bartomeu Torrens que redacti el projecte
tècnic que definirà el compliment de la normativa de l’activitat
extraordinària que es pretén exercir.
D’acord amb el que disposa segons l’article 19 de la OMIACA, l’habilitació
d’activitats recreatives extraordinàries que regula el Decret 112/2010, està
sotmesa a un règim de Comunicació Prèvia i en tant quant es tracta d’una
activitat de titularitat municipal s’haurà d’aprovar la memòria tècnica.
La memòria tècnica aportada tracta els següents punts:
•
•
•
•
•
•

Descripció de l’activitat.
Característiques de l’espai ocupat.
Accessibilitat.
Acompliment dels condicionants tècnics del Decret 112/2010.
Estudi d’impacte acústic.
Plànols.

Revisada la documentació aportada es comprova que la memòria s’ajusta al
contingut mínim que disposa l’article 113 el Decret 112/2010.
Qui subscriu, en qualitat d’enginyer tècnic municipal, emet el següent
informe:
1. Per tal que es pugui aprovar la documentació tècnica de l’activitat,
aquesta haurà de donar resposta als següents punts:
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• Serveis higiènics pel públic situats en els espais on es consideri que
pugui haver major afluència.
• En matèria d’incendis, cal que especifiqui el tipus d’extintor que es
farà servir, el qual haurà de ser adequat al tipus de foc que es pugui
donar.
2. En base al que disposa la Llei 11/2009 i el Decret 112/2010, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, abans del dia de l’exhibició i una vegada estiguin les
instal·lacions muntades, s’haurà de disposar de la següent
documentació:
• El certificat d’instal·lació provisional d’acord amb el vigent REBT i les
ITC que li siguin d’aplicació.
• El certificat de solidesa de l’estructura de les graderies emès per un
tècnic competent, conforme és suficientment estable, segura pel
públic i els actuants, així com de la resistència al foc dels elements
portants.
• El Certificat Final d’Instal·lacions emès per un tècnic competent
acompanyat del plànol de planta a escala que mostri l’estat final amb
la distribució i elements de seguretat.
• La pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.
• Adjuntar el pla d’autoprotecció.
3. Pel que fa a la immissió acústica que produirà l’activitat es preveu
que superi els límits màxims permesos d’acord amb la capacitat
acústica dels carrers on s’hi desenvolupa l’esdeveniment. Donat que
es tracta d’una activitat promoguda per l’Ajuntament, i vist que per la
mateixa naturalesa de l’esdeveniment caldrà preveure minimitzar el
impacte acústic de l’activitat d’acord amb el que disposa l’article 52
de l’Ordenança de Civisme, l’horari de l’activitat per tal que
s’exerceixi en horari de dia i de vespre i mai nocturn, d’aquesta
manera s’evitarà el impacte acústic en franja horària nocturna que és
quan hi ha major sensibilitat acústica”.
FONAMENTS DE DRET:
1.- L’article 8 de l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control
de les activitats de Lloret de Mar, regula el règim jurídic i procedimental per
a l’aprovació de projectes per a l’exercici d’activitats de titularitat municipal.
2.-El Capítol tercer, arts. 108 a 117 del Decret 112/2010, regula el règim
jurídic dels espectacles públics o activitats recreativa de caràcter
extraordinari, inclosos els organitzats pels ajuntaments.
3.- L’Òrgan competent per a l’aprovació del projecte és la Junta de Govern
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Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015.
Per l’exposat, S’ACORDA:
Primer.- L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA TÈCNICA D'ACTIVITAT
RECREATIVA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE L'ESDEVENIMENT "LLORET
FORMULA WEEKEND" a realitzar A L’AV. JUST MARLÉS (ESPAI OBERT)
d’aquesta població, el propers dies 13 i 14 de MAIG, condicionat al
compliment dels valors límit d’emissió i les mesures preventives indicades
en la memòria tècnica presentada i en l’informe dels SSTTMM transcrit en
l’apartat 2 de la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- L’exercici de l’activitat està condicionat a l’aportació de la
documentació requerida en l’informe dels SSTTMM abans transcrit.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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