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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 24/2016 
Dia: 17 de juny de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:05 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
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 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
 
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 10 de juny de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
24.1. – (...) 
 
24.2. – (...) 
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24.3. – (...) 
 
24.4. – (...) 
 
24.5. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT I NETEJA DELS JARDINS DE SANTA CLOTILDE DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000294 (Exp. 02/16 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 13/05/2016, va acordar requerir 
a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES SL, a fi que en el termini màxim de 10 
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 obert, tramitació ordinària, del servei 
consistent en conservació, manteniment i neteja dels Jardins de Santa 
Clotilde 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 l’empresa MOIX, SERVEIS I 
OBRES SL, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
09/05/2016, a la vista dels informes emesos pel Serveis Tècnics Municipals  
en data 13/04/2016 i 03/05/2016, i, els Serveis Econòmics en data 
22/04/2016. 

  
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 l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES SL, el contracte 
administratiu de serveis consistent en conservació, manteniment i neteja 
dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 09/05/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i  la durada del contracte 
són els següents: 
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- Preu:   5.814,33€/mes, IVA a part. 
- 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  de 5 dies a partir 
de què hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació del present acord, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  
formalització  del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment 
que, en cas de no formalitzar-se el contracte per causes imputables a 
l’adjudicatari, l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia 
definitiva de l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués 
exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/1711/22799 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 
secció de Patrimoni Cultural, i, trametre al BOP de Girona, DOUE i BOE un 
anunci de la formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb 
allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del 
Contractant. 
 
24.6. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMARI NECESSARI PER ASSOLIR EL 
CONJUNT DE SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DINS EL 
PROJECTE 'E-LLORET' I QUE FORMARAN PART DE LA FUTURA 'SEU 
ELECTRÒNICA' DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G112016000300 15/16  DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa AUDIFILM ABI SL, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte  servei de Programari necessari per assolir el conjunt de serveis 
d’Administració electrònica dins el Projecte “e-Lloret” i que formaran part de 
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la futura “Seu Electrònica” de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 17/12/2015, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
17/06/2011. 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’informàtica en data 09/06/2016, 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 LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
AUDIFILM ABI SL Exp.12/11 PN SP 2.994,00€ 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. 
 
24.7. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PEL CANVI DEL CLAVEGUERAM 
DEL CARRER LOPE MATEO EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER 
ROSA SENSAT I L'AVGDA REGIONS 
 
REF EXP.: G112016000303 47/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic  Municipal en data 8 de juny de 2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra 
consistent en el canvi del clavegueram del carrer Lope Mateo en el tram 
comprès entre el carrer Rosa Sensat i l’avgda Regions. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’ empresa CUBES I 
CONTENIDORS PALLARÈS SL que presentés pressupost per dur a terme els 
referits treballs, que ascendeixen  a la quantitat de 30.488,65 €/, 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  el canvi del 
clavegueram del carrer Lope Mateo en el tram comprès entre el carrer Rosa 
Sensat i l’avgda Regions. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1600 62700 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients 
 
24.8. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - TRANSPORT URBÀ COLECTIU 
2016 
 
REF EXP.: 10602016000026 
 
Vista la Resolució del 15/03/2016, de la Secretaria General de coordinació 
autonòmica i local per la que s’estableix, en relació a la subvenció al 
transport col·lectiu urbà interior, la forma de presentació de la informació 
requerida en l’apartat sis de l’article 104 de La Llei 48/2015, de 29 
d’octubre de 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 
 
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar dóna el servei de transport públic 
urbà col·lectiu. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta 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. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, una 
subvenció per al transport públic urbà col·lectiu, per l’any 2015. 
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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 el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, la Secció de Mobilitat i l’Àrea Econòmica d’aquest ajuntament. 
 
24.9. - APROVACIÓ PLEC CONDICIONS 
ECONOMICOADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES I REQUERIMENT 
PREVI A L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA 
SA, DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DEL 
PROGRAMARI MICROSTATION 
 
REF EXP.: G112016000309 (Exp. 02/16 PN SP EXCLUSIVITAT) 
 
Vist l’Informe emès en data 07/06/2016 per la Cap de la secció d’Informació 
i Anàlisi del Territori d’aquest Ajuntament, en el qual es posa de manifest la 
necessitat de contractar el servei de manteniment de programari 
Microstation i suport tècnic.  
 
Vist que en aquest informe es posa de manifest que la propietat intel·lectual 
i drets d’exclusiva d’aquests productes de software són del proveïdor del 
qual l’Ajuntament té la base de programari que utilitza per al manteniment 
de la cartografia i l’única empresa que pot subministrar aquest servei per 
raons tècniques, d’exclusivitat i propietat intel·lectual del producte és 
l’empresa BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA.  
 
Vist allò que es regula en l’article 170.d) del RD Legislatiu 3/2011 de 
Contractes del Sector Públic,  que preveu l’adjudicació de contractes per 
procediment negociat quan “per raons tècniques o artístiques o per motius 
relacionats amb els drets d’exclusiva el contracte només es pugui 
encomanar a un empresari determinat”.  
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 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.- Aprovar el plec de clàusules regulador del contracte de serveis 
manteniment de programari Microstation i de suport tècnic.  
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El contracte tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de la seva 
signatura, amb possibilitat de pròrroga expressa, mitjançant acord de 
l’òrgan de contractació, per un any més, i un preu de 2.240 €/any, IVA a 
part.   
 
SEGON. - Efectuar a favor de BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA, requeriment 
previ a l’adjudicació del contracte de servei de manteniment de programari 
Microstation i de suport tècnic, perquè en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des de la notificació del present acord presentin a l’Ajuntament la 
següent documentació: 
 

1. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 
persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signarà el contracte, així 
com còpia autenticada del DNI d’aquest representant. 

2. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions 
de contractar previstes a l’article 60 del RD Legislatiu 3/2011. 

3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les condicions 
especials d’incompatibilitat  per contractar previstes a l’article 56  del 
RD Legislatiu 3/2011.  

4. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la 
garantia definitiva del contracte per import de 224 €. 

6. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles 
danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €. 

 
TERCER.- Una vegada presentada aquesta documentació i trobada correcta, 
l’Ajuntament procedirà a efectuar l’adjudicació i, posteriorment, la 
formalització d’aquest contracte. En cas de que BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA 
SA, no presenti en temps i forma la documentació requerida, l’Ajuntament 
podrà desistir del procediment de contractació. 
 
QUART. - Notificar aquest acord a BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA, a la 
secció d’Informació i Anàlisi del Territori, a la Intervenció i a la Tresoreria 
municipals, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
24.10. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA RECEPCIÓ I ATENCIÓ 
AL PÚBLIC I DE TELEOPERADOR/A DEL CENTRE DE CONTROL DE 
TRÀNSIT I MOBILITAT 
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REF EXP.: G112016000310 19/15 PO 
 
Vist que en data 11/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la recepció i atenció al públic i de teleoperador/a del centre de control de 
trànsit i mobilitat, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules econòmico 
administratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- SERVEIS SAMAT LLORET SL 
Plica núm. 2.- BARNA PORTERS SL  
Plica núm. 3.- ESC SERVICIOS GENERALES SL 

 
Vist que en dates 12/05/2016, 13/05/2016 i 31/05/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels  obres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 10/06/2016 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 SERVEIS SAMAT LLORET SL, per un import 
de 11,40 €/hora, 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. 
 
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 SERVEIS SAMAT LLORET SL per tal de 
què, en el termini màxim de 10 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 17.248,20 €, d’acord amb el que disposa a la 
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clàusula 13 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició.  
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per 
contractar previstos en aquesta clàusula.     

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5ª del present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 
(118,56 €). 

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011. 

7.  Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant, mitjançant certificació, haver gestionat centres de control 
de trànsit i de prestació de serveis, en l’àmbit de la seguretat pública 
o privada, de característiques similars a l’objecte de licitació. La 
manca de certificació comportarà la exclusió de l’empresa del procés 
de licitació. Caldrà aportar la documentació acreditativa prevista a 
l’apartat a) de l’article 78 del Text Refós de la Llei de Contractes. 

8. En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, solvència econòmica i financera, i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.   

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

10.Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i 
 tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa 
o indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  
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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 132022701 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de la Policia Local. 
 
24.11. - RATIFICACIO DECRET - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER 
CONTRACTAR PER LOTS DEL SERVEI CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D'ESTIU MUNICIPALS (ESCOLES 
POMPEU FABRA, PERE TORRENT I ÀNGELS ALEMANY) 
 
REF EXP.: G112016000314 - 03/16 PO 
 
Vist que en data 14/06/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm.1337/2016, l’adjudicació a les empreses TOMBARELLA GISBERT SC 
(LOT 1), ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ (LOT 2) i JAVIER AMAYA CASTAÑO 
(LOT 3), del contracte administratiu consistent PER LOTS DEL SERVEI 
CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D’ESTIU 
MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, PERE TORRENT I ÀNGELS 
ALEMANY). 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1337/2016 dictat en data 14/06/2016, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 1337/2016 
DATA 14/06/2016 
 
REF. EXP.:ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR PER LOTS DEL SERVEI CONSISTENT EN EL 
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DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D'ESTIU MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, 
PERE TORRENT I ÀNGELS ALEMANY) 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
EXP: G112016000299 03/16 PO 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1295/2016 de data 08/06/2016, va 
resoldre requerir a les empreses TOMBARELLA GISBERT SC (LOT 1), ANTONIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ (LOT 2) i XAVIER AMAYA CASTAÑO (LOT 3), a fi que en el termini 
màxim de 10 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 obert, tramitació ordinària, del contracte PER 
CONTRACTAR PER LOTS DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 
CASALS D’ESTIU MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, PERE TORRENT I ÀNGELS 
ALEMANY). 
 
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 les empreses TOMBARELLA GISBERT SC, 
ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ i JAVIER AMAYA CASTAÑO efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 27/05/2016, a la vista dels informes emesos pel Serveis 
tècnics de data el dia 06/06/2016 i els Serveis Econòmics en data 26/05/2016. 

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació a 
l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  Adjudicar a les empreses TOMBARELLA GISBERT SC (LOT 1), ANTONIO 
RODRIGUEZ PEREZ (LOT 2) i JAVIER AMAYA CASTAÑO (LOT 3), el contracte 
administratiu PER CONTRACTAR PER LOTS DEL SERVEI CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, 
PERE TORRENT I ÀNGELS ALEMANY) en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 07/06/2016, amb subjecció al plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques i els plecs de prescripcions tècniques 
aprovats, de la qual cosa es desprèn que el preu i  la durada de cada un dels 
contractes són els següents: 
 

LOT 1.- CASAL D’ESTIU POMPEU FABRA: TOMBARELLA GISBERT SC 
 Jornada complerta:154,00 € nen/a mes (IVA a part)  
 Mitja Jornada: 92,50 € nen/a mes (IVA a part)  
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
LOT 2.- CASAL D’ESTIU PERE TORRENT: ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 
 95,00 € nen/a mes (IVA a part) 
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
LOT 3.- CASAL D’ESTIU ÀNGELS ALEMANY: JAVIER AMAYA CASTAÑO 
 Preu: 97,90 € nen/a mes (IVA a part) 
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
Durada:  Cadascun dels LOTS configurarà un contracte amb durada de 2 
estius , de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2016 i de l’1 de juliol al 31 d’agost del 
2017. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
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forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per anualitats 
successives (any a any) fins a un màxim de 2 estius més (2018 i 2019), 
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  de 5 dies a partir de què 
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de la 
present resolució, 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 326122799 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’aquesta resolució a les empreses que han pres part en la 
licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la secció 
d’educació, i, trametre al BOP de Girona un anunci de la formalització del contracte 
per a la seva publicació d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 
3/2011, així com al Perfil del Contractant. 
 
SETÈ.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local 
que es celebri.” 

 
24.12. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE CONSERGERIA 
DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000318 (Exp. 05/16 PL PC) 
 
Vist l’informe emès en data 04/04/2016 per l’arxiver municipal, a través del 
qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consergeria del Mercat Municipal Diari 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. 
 
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 
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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 de 
consergeria del Mercat Municipal Diari 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 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 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”. 
 
24.13. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, D'UN VEHICLE DESTINAT ALS SERVEIS TÈCNICS 
MUNICIPALS 
 
REF EXP.: G112016000319 48/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic  Municipal en data 15 de juny de 2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el 
subministrament, mitjançant rènting, d’un vehicle destinat als Serveis 
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’ empresa BBVA 
AUTORENTING que presentés pressupost per dur a terme el referit 
subministrament, mitjançant rènting, d’un vehicle marca Renault, model 
Kangoo elèctric 5 places de 60 CV, color blanc,  per un import  de 365,31 
€/mes, IVA a part, durant 48 mesos. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
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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.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa BBVA AUTORENTING, 
l’objecte del qual consisteix en  el subministrament, mitjançant rènting, 
d’un vehicle marca Renault, model Kangoo elèctric 5 places de 60 CV, color 
blanc,  per un import  de 365,31 €/mes, IVA a part, durant 48 mesos. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1522 20400 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa que ha participat en 
la licitació, a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
24.14. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ D'UN 
ESPECTACLE INFANTIL CONSISTENT EN JOCS GEGANTS A L'AIRE 
LLIURE 
 
REF EXP.: G112016000320 49/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Directora de la Biblioteca Municipal de data 
03/06/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar la realització d’un espectacle infantil consistent en jocs gegants a 
l’aire lliure, el dia 10 d’agost a les 18.00 hores al pati anglès de la 
Biblioteca, per un import de 450,00€, 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 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa DIVERFESTA  l’objecte 
del qual consisteix la realització d’un espectacle infantil,  de jocs gegants a 
l’aire lliure, el dia 10 d’agost a les 18.00 hores al pati anglès de la 
Biblioteca, per un import de 450,00€, IVA  a part. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa DIVERFESTA, a la 
Biblioteca Municipal i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
24.15. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ D'UN 
ESPECTACLE INFANTIL DE CIRC I CLOWN A L'AIRE LLIURE 
 
REF EXP.: G112016000321 50/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Directora de la Biblioteca Municipal de data 
03/06/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar la realització d’un espectacle infantil de circ i clown el dia 2 de 
setembre a les 18 hores,  al pati anglès de la Biblioteca, per un import de 
650,00€, 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 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb la Sra. Montserrat Viñuelas 
Torner  l’objecte del qual consisteix en  la realització d’un espectacle infantil 
de circ i clown el dia 2 de setembre a les 18 hores,  al pati anglès de la 
Biblioteca, per un import de 650,00€, IVA a part. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Sra. Montserrat Viñuelas 
Torner, a la Biblioteca Municipal i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
24.16. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L'ATORGAMENT  
D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE 
CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA I 
EL FESTIVAL DE MÚSICA "CLON FESTIVAL"2016 
 
REF EXP.: G112016000324   01/16 – autorització 
 
Vist l’informe emès en data 23/05/2016 pel dinamitzador cultural, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a l’atorgament de 6 
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autoritzacions per a l’ús comú especial de la via pública, consistent en la 
instal·lació de casetes/barraques per a la Festa Major de Santa Cristina i el 
festival de música “Clon Festival” al passeig Manel Bernat, 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 55, 56, 58 i 60 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 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.- Incoar expedient de licitació per l’atorgament de 6 autoritzacions 
per a l’ús comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de 
casetes/barraques per a la Festa Major de Santa Cristina i el festival de 
música “Clon Festival” al passeig Manel Bernat. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador de la licitació, per a l’atorgament de les esmentades 
autoritzacions, i sotmetre’l a informació pública a través del perfil del 
contractant, per un termini de 10 dies naturals. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 10 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 10 dies naturals   
per presentar les sol·licituds, 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”. 
 
24.17. - APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE 
L'AUNTAMENT DE BLANES I L'AUNTAMENT DE LLORET DE MAR, AMB 
MOTIU DEL 46è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D'ARTIFICI DE 
LA COSTA BRAVA-TROFEU VILA DE BLANES. 
 
REF EXP.: G112016000325 - CONVENI 26/16 
 
Vist que l’Ajuntament de Blanes, amb motiu de la Festa Major de Santa 
Anna, organitza el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa 
Brava- Trofeu Vila de Blanes, que enguany celebra la seva 46 ena edició. 
Amb l’objectiu de donar encara més prestigi al primer premi del Concurs, 
vol concedir al seu guanyador (entre altres premis) la possibilitat de ser 
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l’encarregat de disparar un castell de focs amb motiu d’una festivitat 
important en una altra ciutat.  
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb motiu de la Festa Major de 
Santa Cristina, organitza cada any un castell de focs d’artifici, i seria 
interessant poder comptar amb una empresa  de reconegut prestigi que en 
garanteixi l’èxit. 
 
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 l’AJUNTAMENT DE BLANES i l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, que té per objecte que Blanes prevegi a les bases 
reguladores del Concurs de 2016 que el guanyador del primer premi del 46è 
Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava – Trofeu Vila de 
Blanes, al marge d’obtenir el premi en metàl·lic, pugui disparar el castell de 
focs d’artifici de la Festa Major de Santa Cristina de Lloret 2017. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Blanes, i a les seccions 
municipals d’Intervenció i de Promoció Cultural per al seu coneixement. 
 
24.18. - APROVACIÓ DE LES BASES DE LA I EDICIÓ DEL CONCURS 
MUSICAL SONABUCS. 
 
REF EXP.: G112016000326  
 
Vist que la Secció de Joventut, a través d’Els Bucs d’El Puntet, te la intenció 
d’organitzar un concurs musical per a Bandes i solistes no professionals. 
 
Vistes les bases redactades per la Secció Joventut d’aquest Ajuntament per 
poder participar en la I Edició del Concurs Musical SONABUCS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar les bases que regiran en I Edició del Concurs Musical 
SONABUCS  i el full d’inscripció amb la següent redacció: 
 

I EDICIÓ - SONABUCS LLORET 
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La Secció de Joventut de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través 
d’ELS BUCS D’EL PUNTET, organitza la 1ª edició del concurs 
SONABUCS amb la finalitat de fomentar la creació musical i donar 
l’oportunitat a bandes i/o solistes novells de donar-se a conèixer.    

 
1. Participants. Podran participar al concurs bandes i solistes de 

qualsevol estil musical i de qualsevol municipi que no disposin d’un 
contracte discogràfic o d’una carrera dins del marc de la indústria 
musical. Es considerarà banda local aquella formada per al menys un 
30% dels seus membres empadronats a Lloret de Mar i que aquest 
percentatge sigui majoria dins la composició del grup. 

 
2. Fases. El concurs consta de dos fases. La fase de selecció i la fase 

final. 
 

3. Fase de Selecció. Els participants enviaran per correu electrònic un 
tema en format Mp3. Un jurat especialista triarà, d’entre les 
propostes rebudes, 5 finalistes que participaran directament a la final 
del concurs. Es valorarà la qualitat tècnica, originalitat i composició,  
així com que el tema sigui de composició pròpia. Es reservarà per la 
final com a mínim una plaça a solista/bandes de Lloret de Mar. Si 
dins del termini establert, no s’arriba a un mínim d’inscripcions 
l’organització es reserva el dret d’anular la fase final i per 
conseqüent, els premis. 

 
4. Fase final. Es celebrarà dins els actes de barraques de la Festa 

Major de Sant Romà (Novembre) a partir de les 10 h. de la nit, i serà 
d’assistència obligatòria per a poder optar al premi. L’escenari 
comptarà amb equip de so i backline. Cada banda tocarà un màxim 
de 25 minuts i tindrà un màxim de 10 minuts per a fer el canvi entre 
banda i banda. L’organització decidirà l’horari de les proves de so 
dins les hores anteriors al concert. L’organització determinarà l’ordre 
d’actuació a la final. Un jurat especialista decidirà un dels guanyadors 
tenint en compte els següents aspectes: Qualitat tècnica, originalitat, 
composició i posta en escena. El públic decidirà l’altre guanyador 
mitjançant un mètode de votació a les xarxes socials a determinar 
per l’organització. 

 
5. Terminis. Les bandes o solistes hauran de fer arribar el seu material 

conjuntament amb el full d’inscripció abans del 20 de setembre de 
2016 al correu bucs@lloret.cat . El nom de l’arxiu serà el nom de la 
cançó. Passada aquesta data no s’acceptarà cap més inscripció. Es 
comunicarà als participants el resultat d’aquesta fase des del mateix 
correu electrònic. 
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6. Premis. Hi haurà tres premis. Els premis no podran ser acumulatius: 
a. Millor banda escollida per el jurat:  Subvenció de 800€ en 

metàl·lic + actuació a les barraques de la festa major de Santa 
Cristina 2017 amb subvenció de 300€.   

b. Millor banda escollida pel públic(mitjançant sistema de votació 
amb alguna aplicació a determinar):  Subvenció de 500 € en 
metàl·lic.  

c. Millor banda local escollida pel jurat: 300 € en metàl·lic.  
 

Cas que una banda/solista guanyi els premis a i b, l’import del premi 
b serà pagat a la segona banda escollida per el públic. 
Cas que alguna banda/solista local aconsegueixi algun dels premis A 
o B, l’import del premi C anirà a la segona banda/solista local, i cas 
que no n’hi hagi, el premi C quedarà desert. 
El pagament dels premis es farà mitjançant transferència bancària, a 
partir del 1 de gener de 2017. 
 

7. Drets d’autor. L’organització es farà càrrec de les despeses de 
l’SGAE. 

 
8. Jurat. Estarà compost per persones lligades al món de la música des 

de diferents àmbits (tècnic, producció, musical, etc) així com també 
membres de l’organització del concurs. El seu veredicte serà 
inapel·lable.  

 
9. Informació. Els possibles canvis i informacions relatives així com 

qualsevol mena de dubte relatius al concurs es faran a través del 
grup de facebook Els Bucs d’El Puntet que esdevé el canal oficial de 
comunicació del concurs.  

 
10.Organització. L’organització del concurs decidirà sobre qualsevol 

aspecte no contemplat en aquestes bases. 
 

11.Acceptació. La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

 
FULL D’INSCRIPCIÓ 
 
Nom de la banda/solista ___________________________________________ 
Adreça __________________________ Població ________________________ 
Persona de contacte_______________________________________________ 
DNI ________________________ Tel. ________________________________ 
Correu electrònic _________________________________________________ 
Breu descripció del grup: 
 
Nom de l’arxiu adjunt: ____________________________________________ 
 

  Accepto les bases del concurs. 
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Firmat, 
 
Cal enviar un tema amb el nom del tema com a nom de l’arxiu, i que coincideixi 
amb el del full d’inscripció a l’adreça bucs@lloret.cat abans del 20 de setembre.” 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció Municipal per al seu 
coneixement i efectes procedents. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
24.19. - DONAR COMPTE - TREBALLADOR QUE PASSA A LA 
SITUACIÓ D'INCAPACITAT PERMANENT EN GRAU DE TOTAL 
 
REF EXP.: G132016000140 – 110-2016-DIV-INCAP  
 
Es dóna compte als reunits, del comunicat tramés per la Direcció Provincial 
de l’INSS de Girona, rebut en aquest Ajuntament el dia 09/06/2016 amb 
RGE núm. E2016013122, pel qual es posa en coneixement que el funcionari 
de carrera d’aquest Ajuntament, amb categoria de Conserge, Sr. ANGEL 
SALVADOR FORNES NADAL, ha passat a la situació d’Incapacitat Permanent 
en grau de Total, amb efectes econòmics del passat dia 31/05/2016. 
 
24.20. - ACCEPTACIÓ JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA - 
FUNCIONARI DE CARRERA 
 
REF EXP.: G132016000141 – 105-2016-DIV-JUBIL-ANTICIP 
 
Vista la instància presentada pel Sr. JAUME BOSCH PIÑERO, funcionari de 
carrera d’aquest Ajuntament, amb categoria de Cap de Negociat–
Administratiu–Tresorer habilitat, per la qual sol·licita la jubilació voluntària 
anticipada als 63 anys d’edat, amb efectes del proper 6 de juliol d’enguany, 
així com els beneficis per jubilació anticipada establerts en el vigent Acord 
entre l’Ajuntament i el seu Personal. 
 
Vist el que disposen la Llei 27/2011 de 1 d’agost; Llei 47/1998, de 23 de 
desembre; Llei 24/1997, de 15 de juliol; RD 1647/1997, de 31 de 
d’octubre; Llei 7/2007 de 12 d’abril i l’art. 17 del vigent Acord entre aquest 
Ajuntament i el seu Personal, així com la resta de disposicions vigents en la 
matèria. 
 
Atès que el Sr. JAUME BOSCH PIÑERO, en la data d’efectes de la jubilació 
anticipada, acreditarà 40 anys de servei en aquest Ajuntament. 
 
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.- Atendre la sol·licitud efectuada pel Sr. JAUME BOSCH PIÑERO i 
comunicar-li que en la data abans esmentada (6 de juliol 2016) causarà 
baixa en el seu lloc de treball. Així mateix, agrair-li els anys de servei 
prestats en aquesta Corporació i desitjar-li el millor en la seva nova 
situació. 
 
SEGON.- Que pels serveis municipals corresponents, se li faciliti la 
documentació necessària per obtenir els beneficis de jubilació que li 
pertanyin, així com la indemnització que correspongui per jubilació 
anticipada. 
 
TERCER.- Que es doni trasllat d’aquest acord a l’interessat i a Tresoreria 
Municipal, als efectes procedents. 
 
24.21. - CONTRACTACIO LABORAL PER OBRA O SERVEI 
DETERMINAT - EDUCADOR SOCIAL 
 
REF EXP.: G132016000143 – 111-2016-DIV-SERV-DET 
 
Vist l’ informe emès per la Cap de Benestar i Família en el que informa de la 
necessitat de contractar un/a Educador/a Social per poder atendre per 
poder atendre l’augment de percentatge d’usuaris de Serveis Socials bàsics 
d’acord amb el Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.   
 
Atès que aquesta contractació s’ efectua d’ acord amb l’ establert a l’ art. 2 
del R.D. 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’ article 
15 de l’ Estatut dels Treballadors en matèria de contractació, modificat per 
l’article 8 de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de reforma del mercat de 
treball. 
 
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.- Contractar el sr. ALBERT GIL BASTONS, que es troba inclòs en la 
borsa de treball, com a Educador Social (Cat. A2), amb contracte laboral 
per servei determinat citat en la part expositiva (art. 2 del R.D. 2720/1998, 
de 18 de desembre) i amb horari laboral de 37,5 hores/setmanals, a partir 
del 20 de juny de 2016. Dins el període de contractació quedaran incloses 
les vacances que li corresponguin al Sr. Albert Gil Bastons pel temps 
treballat.  
 



 
 
 

22 
 

SEGON.- D’ aquesta resolució se’n donarà trasllat a l’interessat, a la Cap de 
Benestar i Família i a Tresoreria municipal, als efectes procedents.  
 
24.22. - RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA ' NOMENAMENT 
FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA 
 
REF EXP.: G132016000145  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2016, en relació al 
nomenament com Administrativa de la Sra Mireia Baltrons Ramos, un cop 
superat el concurs-oposició de promoció interna, torn de reserva especial 
(funcionarització). 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
14 de juny de 2016, per la qual es procedí al nomenament com a 
funcionària amb la categoría d’ Administrativa (C1) d’acord amb la proposta 
del Tribunal Qualificador amb efectes 16/06/2016 a la Sra. Mireia Baltrons 
Ramos. 
 
24.23. - NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI- INSPECTOR 
ACTIVITATS 
 
REF EXP.: G132016000148  
 
Vist l’ informe emès per el Cap dels Serveis Públics en el que informa de la 
necessitat de nomenar un/a Inspector/a d’ Activitats per acumulació de 
tasques degut a la baixa de llarga durada de la titular de la plaça i alhora de 
la baixa de llarga durada de la substituta.  
 
Atès que aquest nomenament s’efectua d’acord amb el que estableixen els 
arts. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 10.1.a) del Real Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre pel qual s’ aprova el text refós de la Llei 
de l’ Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic, els articles 282, 291 i 305 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 6, 7, 8, i 94 del Decret 214/90, de 30 de 
juliol, i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la resolució de l’ 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.- Nomenar el Sr. DANIEL PASCUET CASALS, que es troba inclòs en 
la borsa de treball, com a Inspector/a d’ Activitats (Cat. C1), (art. 10.1 d) 
del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre) i amb horari laboral de 
37,5 hores/setmanals, a partir del 20 de juny de 2016 i fins el 30 de 
setembre d’enguany . Dins el període de nomenament quedaran incloses les 
vacances que li corresponguin al Sr. Daniel Pascuet Casals.  
 
SEGON.- D’aquesta resolució se’n donarà trasllat a l’interessat, al Cap de 
Serveis Públics i a Tresoreria municipal, als efectes procedents.  
 
24.24. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN DE 
RESERVA ESPECIAL, DE FUNCIONARITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 
TÈCNIC AUXILIAR DE PROTECCIÓ CIVIL. 
 
REF EXP.: G132016000149  
 
Vista la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’ Alcaldia de data 18 de gener de 
2016,en les quals hi figura la funcionarització de la plaça de Tècnic Auxiliar 
de Protecció Civil, procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel 
procediment de concurs-oposició, torn de reserva especial. A tal efecte, 
s'han redactat les bases que regiran el procés de  funcionarització. 
 
Vista la Resolució de l’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 condicions que regiran el procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició de funcionarització de la següent plaça: 
 

-Escala d’Administració Especial 
Subescala de Serveis Especials 
Cap de Grup- C1/ Tècnic Auxiliar de Protecció civil 
Una plaça. N.Pr.C1 CD 21  
Torn de reserva especial: Concurs-Oposició de 
funcionarització. 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició de funcionarització de la plaça de Tècnic 
Auxiliar de Protecció Civil, vacant a la plantilla de personal funcionari 
d’aquest Ajuntament. 
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TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
24.25. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, TORN DE 
RESERVA ESPECIAL, DE FUNCIONARITZACIÓ D' UNA PLAÇA D' 
ADMINISTRATIU/VA 
 
REF EXP.: G132016000150  
 
Vista la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’ Alcaldia de data 18 de gener de 
2016,en les quals hi figura la funcionarització d’ una plaça d’ 
Administratiu/iva, procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel 
procediment de concurs-oposició, torn de reserva especial. A tal efecte, 
s'han redactat les bases que regiran el procés de  funcionarització. 
 
Vista la Resolució de l’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 condicions que regiran el procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició de funcionarització de la seguent plaça: 
 

-Escala d’Administració General 
Subescala d) Aux Administrativa 
Aux. Adminsitratiu 
Una plaça. N.Pr. C2- CD 14  
Torn de reserva especial: Concurs-Oposició. 
Procés de funcionarització. 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició de funcionarització d’ una plaça d’ 
Administratiu/va, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
24.26. - RATIFICACIO CONTRACTACIÓ LABORAL PER SUBSTITUCIÓ-  
EDUCADORA LLAR D' INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000151  
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Vist el Decret d’Alcaldia de data 16 de juny de 2016, en relació a la 
contractació de personal per substitució. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
16 de juny de 2016, per la qual es procedí a la contractació de la Sra. 
CARLA OLIVER ALTES com a Educadora llar d’ infants (Cat C1) per efectuar 
la substitució per ILT de la treballadora municipal Sra. ANNA PUJOL VILA, 
adscrita a la Llar d’ Infants municipal. 
 
La contractada començà a treballar el dia 16 de juny d’enguany i fins a la 
incorporació de la titular de la plaça, i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances que li corresponguin pel temps treballat. 
S’efectua contracte d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
24.27. – (...) 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
24.28. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000076  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES.- Canvi del 
clavegueram del C/ Lope Mateo en el tram entre Rosa 
Sensat i Avda. Regions 

30.488,65 

SUMA TOTAL ............ 30.488,65 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
BEECUBU SCP.- App participació ciutadana 10.744,80 
HERMEX IBERICA S.L.- Subm. Mobles llar infants Lola 
Anglada 

6.497,76 

MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS.- Subm. Maquinària 
pàrking Plaça Pere Torrent 

17.951,86 

UTE LLORET DE MAR.- Servei manteniment enllumenat mes 7.428,88 
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de desembre de 2015 
UTE LLORET DE MAR.- Servei manteniment enllumenat mes 
de gener de 2016 

7.428,88 

UTE LLORET DE MAR.- Servei manteniment enllumenat mes 
de febrer de 2016 

7.428,88 

UTE LLORET DE MAR.- Servei manteniment enllumenat mes 
de març de 2016 

7.428,88 

UTE LLORET DE MAR.- Servei manteniment enllumenat mes 
d’abril de 2016 

7.428,88 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing fenals maig 
de 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing Costa 
Carbonell maig de 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing Barri 
Pescadors maig de 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing Sa caleta 
maig de 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing Pere 
Torrent maig de 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS S.L.- Servei vigilància Pàrquing Zona 
Esportiva maig de 2016 

11.748,13 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.- Liquidació Taxa T07 
Servei tractament Form mes d’abril de 2016 

13.834,33 

CLECE S.A.- Servei de neteja mes de maig 2016 114.259,72 
SERRA BRAVA ENTITAT DE CONSERVACIÓ.- Quota 
extraordinària exercici 2016 

4.800,00 

SUMA TOTAL ............ 275.721,65 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
EUREST CATALUNYA, S.L.- Beques menjador abril 2016 6.908,31 
ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL.- Organització i gestió UEC 
mes de maig 2016 

5.360,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA.- Servei tarda 
jove mes de maig de 2016 

4.684,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA.- Servei pla local 
de ciutadania mes de maig de 2016 

16.591,67 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONÍ DE PEDAGOGIA.- Servei projecte 
intermediació en matèria habitatge mes de maig de 2016 

10.431,00 

CERRAJERIA HNOS ESCORIZA, S.L.- Reparació coberta de 
teula ventilació sostre i registre de pladur a Can Saragossa 

10.315,61 

FABREGAS IMMOBLES S.L.- Obres adequació places 
aparcament motos zona aparcament de vehicles a Sa Caleta 

5.947,31 

SUMA TOTAL ............ 60.238,40 € 
 



 
 
 

27 
 

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 30.488,65 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 
275.721,65 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 
60.238,40 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
24.29.– (...) 
 
24.30.- (...) 
 
24.31.- (...) 
 
24.32.- (...) 
 
24.33.- (...) 
 
24.34.- (...) 
 
24.35.- (...) 
 
24.36.- (...) 
 
24.37.- (...) 
 
24.38.- (...) 
 
24.39.- (...) 
 
24.40.- (...) 
 
24.41.- (...) 
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24.42.- (...) 
 
24.43.- (...) 
 
24.44.- (...) 
 
24.45.- (...) 
 
24.46.- (...) 
 
24.47.- (...) 
 
24.48.- (...) 
 
24.49. – (...) 
 
24.50. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
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 

04/06 AL 10/06 EDUCACIÓ 4.359,80 
04/06 AL 10/06 ABOCADOR 484.499,38 
04/06 AL 10/06 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 11.091,00 
04/06 AL 10/06 INSTAL.LACIONS ESPORTS 4.476,47 
04/06 AL 10/06 GRUA POLICIA 395,00 
04/06 AL 10/06 INMOBILITZACIÓ POLICIA 75,00 
04/06 AL 10/06 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 230,00 
04/06 AL 10/06 IMPOST CONSTRUCCIÓ  20.677,94 
04/06 AL 10/06 TAXA URBANÍSTICA 529,41 
04/06 AL 10/06 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 46,50 
04/06 AL 10/06 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 966,07 
04/06 AL 10/06 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 746,10 
04/06 AL 10/06 LLAR D’INFANTS 10.186,00 
04/06 AL 10/06 PADRÓ GOSSOS 30,00 
04/06 AL 10/06 ABONAMENT TRANSPORT 40,00 
04/06 AL 10/06 AUTORITZACIÓ PLATGES 6.992,78 
04/06 AL 10/06 PUBLICACIONS BUTLLETÍ 123,48 
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04/06 AL 10/06 FIANCES DETERIOR.BÉNS PÚBLICS 3.706,43 
04/06 AL 10/06 FIANCES MEDI AMBIENT 2.722,20 
04/06 AL 10/06 FIANCES CONTRACTES 13.000,00 
04/06 AL 10/06 VENDA DE LLIBRES 418,60 
04/06 AL 10/06 APARCAMENTS MUNICIPALS 1.840,07 
04/06 AL 10/06 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 6.152,40 
04/06 AL 10/06 MOSTRES COMERCIALS 298,93 
04/06 AL 10/06 MERCADERIES 32,00 
04/06 AL 10/06 TAULES I CADIRES 6.387,20 
04/06 AL 10/06 PLUSVALUA 11.377,50 
04/06 AL 10/06 SERVEIS REPOGRAFIA 0,40 

TOTAL   591.400,66 
 
Importa el present càrrec la quantitat de   591.400,66 € 
 
24.51. – (...) 
 
24.52. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
24.53. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
DE REFORMA INTERIOR PER L'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A 
ÚS ADMINISTRATIU (ARXIU MUNICIPAL) UBICAT A LA PLANTA 
SOTERRANI DE L'AV. VILA DE BLANES, 8-10-12 DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000015  
 
FETS: 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’abril de 2016 va 
acordar: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu de reforma 
interior per l’adequació d’un local destinat a ús administratiu (arxiu 
municipal) ubicat a l’Av. Vila de Blanes, 8-10-12 de Lloret de Mar, 
d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyer tècnic industrial Rubén 
EGEA i GÓMEZ, amb un pressupost conjunt entre ambdues fases de 
120.721,99€ iva inclòs. 
  
Segon.- Sotmetre el projecte 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 
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al·legacions pertinents. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, si s’escau.  
 
Quart.- Notificar el present acord al redactor del projecte, a la 
Intervenció Municipal, a l’Àrea d’Organització i RRHH, i a l’Arxiu 
Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar.” 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 30 dies 
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província 
de Girona núm. 84, de data 3 de maig de 2016, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7112 de data 3 de maig de 2016, Web 
municipal i Tauler d'Anuncis de la Corporació. Durant aital termini no s'ha 
presentat cap al·legació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel 
Secretari Delegat i que consta a l' expedient administratiu tramès a aquests 
efectes 
 
3.- En data 6 de maig de 2016 se sol·licita informe a la Subdirecció General 
d’Arxius i Gestió Documental de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, sense obtenir-ne 
resposta. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- La modificació del Pla especial urbanístic de la Residència Esportiva (PE-
2) aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 13 de novembre 
de 2010 i publicat al BOP en data 26 de maig de 2011 qualifica el local sota 
rasant, segons plànol de zonificació núm. 9, d’equipament públic i l’art. 13 
de la seva normativa urbanística estableix l’ús administratiu com admès. 
 
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 és la Junta de Govern 
Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte Bàsic i Executiu de reforma 
interior per l’adequació d’un local destinat a ús administratiu (arxiu 
municipal) ubicat a l’Av. Vila de Blanes, 8-10-12 de Lloret de Mar, 
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d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyer tècnic industrial Ruben EGEA i 
GÓMEZ, amb un pressupost conjunt entre ambdues fases de 120.721,99€ 
iva inclòs. 
  
Segon.- Publicar el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la província i al 
Diari Oficial de la Generalitat, a fi de donar coneixement als possibles 
interessats que el projecte ha estat aprovat definitivament. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al redactor del projecte, a la Intervenció 
Municipal, a l’Àrea d’Organització i RRHH, i a l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
24.54. - BASES TÈCNIQUES PER A L'AUTORITZACIÓ D'ÚS 
PROVISIONAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL PREFABRICAT 
A L'AVGDA. VILA DE TOSSA, NÚM. 65 DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000016  
 
FETS: 
 
Dins el marc del programa dels Pressupostos Participats 2016 que enguany 
ha portat a terme aquest Ajuntament, i atenent la proposta veïnal del Barri 
dels Pescadors consistent en l’obtenció d’un espai (5x3 m aprox.) on 
l’associació de veïns pugui tenir un lloc per emmagatzemar material de la 
pròpia associació, els Serveis Tècnics Municipals han redactat unes Bases 
Tècniques per a l’autorització d’ús provisional per a la instal·lació d’un 
mòdul prefabricat a l’Avgda. Vila de Tossa, núm. 65, atès que s’ha 
consensuat aquesta ubicació com la més adient. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I. El POUM aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat 

l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el 
24 d’octubre de 2007 qualifica el terreny on s’ubica el projecte amb la 
clau urbanística 1.4 (que s’equipara a la clau 1.4.0 Sistema Reserva 
d’Equipament, al no tenir l’equipament un ús assignat) tractant-se 
doncs d’una superfície afectada a sistema. Aquests terrenys són de 
titularitat municipal. 

 
II. Els articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer (TRLUC); l’art. 61 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i els 
arts. 65 a 70 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprovà el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, estableixen el 
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règim urbanístic i procedimental per a l’obtenció de la pertinent 
autorització per a ús i obres de caràcter provisional. 

 
III. S’apliquen a aquest expedient l’art. 23 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 

IV. S’aplica l’art. 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 d’acord amb la resolució de l’Alcadia-presidència de data 10 de juliol 
de 2015, l’òrgan competent per a la present decisió és la Junta de 
Govern Local.   

     
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Sotmetre a informació pública les Bases tècniques per a 
l’autorització d’ús provisional per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat a 
l’Avgda. Vila de Tossa, núm. 65 de Lloret de Mar, pel termini de vint dies, 
mitjançant els corresponents edictes en el BOP de Girona, diari d’àmplia 
difusió, Web municipal i Tauler d’Anuncis de la Corporació, d’acord amb el 
que disposa l’art. 54.2 del TRLUC. 
 
SEGON.- Demanar simultàniament informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, als efectes del que disposa l’article 54.2 del TRLUC.  
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Secció de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

OBRES 
 
24.55. – (...) 
 
24.56. – (...) 
 
24.57. – (...) 
 
24.58. – (...) 
 
24.59. – (...) 
 
24.60. – (...) 
 
24.61. – (...) 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
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CULTURA 
 
24.62. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
24.63. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


