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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 41/2016 
Dia: 13 de octubre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 09:30 a 10:00 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT, Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
ANA MARIA GAIRI RAMOS, Interventor Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
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 7 de octubre de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
41.1. - ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT EL DIA 18/07/2016, 
ENTRE L'AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM I EL DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES D'UNA PART, I DE L'ALTRA 
L'ACM I LA FEMP. 
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REF EXP.: G112016000550  – CONVENI 39/16 
 
Vist que en data 28 de juliol de 2016, en el DOG núm. 7172, va sortir 
publicada la resolució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es dóna 
publicitat al conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats 
locals, en relació amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social 
destinades a la cancel·lació del deutes per subministraments bàsics d’aigua, 
llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa 
energètica. 
 
Vist que l’objecte del conveni és establir un marc de relacions entre 
l’Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, que ha d’orientar els vinces i les obligacions que estableix aquest 
conveni marc per a l’Agència Catalana de Consum (ACC) i les entitats que 
s’hi adhereixin, per tal d’afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la 
pobresa energètica i de gestionar pels ens locals adherits una aportació, 
finalista, procedent de l’ACC. 
 
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 l’adhesió al Conveni Marc signat el dia 18/07/2016 
entre l’Agència Catalana del Consum i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies d’una part, i de l’altra l’ACM i la FEMP, que ha d’orientar 
els vinces i les obligacions que estableix aquest conveni marc per a 
l’Agència Catalana de Consum (ACC) i les entitats que s’hi adhereixin, per 
tal d’afavorir el destí de recursos econòmics a pal·liar la pobresa energètica 
i de gestionar pels ens locals adherits una aportació, finalista, procedent de 
l’ACC. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, a la 
secció de Benestar i Família i a la Intervenció Municipal. 
 
41.2.- TRASPAS I PRÒRROGA DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER 
A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE RESTAURANT BAR A LA PLATJA DE 
FENALS 
 
REF EXP.: G112016000545 03/14 AUTORITZACIÓ  
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 1933/2015 de data 08/07/2015 es va 
adjudicar al Sr. LLUÍS SÁNCHEZ PLANIOL l’autorització municipal per a 
l’explotació del servei de restaurant bar de la platja de Fenals conforme a la 
concessió administrativa atorgada a l’Ajuntament de Lloret de Mar pel 
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Departament de Territori i Sostenibilitat (exp. CON2010-00196-G), per un 
cànon de 70.000 €/any anual, per al primer any el qual en la pròrroga 
anual, el cànon de l’autorització es modificarà, en més o en menys, 
segons l'IPC català. 
 
Vist que a l’autorització municipal per a la instal·lació i explotació del servei 
de restaurant bar a la platja de Fenals a favor del Sr. Lluís Sánchez Planiol 
que fou emesa en data 14/07/2015 constaven com a condicions de 
l’autoritzat el donar compliment a totes i cadascuna de les millores i factors 
addicionals quantificables que hagués manifestant en l’oferta presentada a 
la licitació. 
 
Vist que el Sr. Sánchez presenta instancia (E2016009703) en que s’aporta 
contracte entre els germans Lluís i Isabel Sánchez Planiol, formalitzat en 
data 31/03/2016, per a la cessió de l’autorització municipal per a la 
instal·lació i explotació de servei de restaurant a la platja de Fenals. 
 
Vist que el Sr. Lluís Sánchez Planiol presenta instancia (E2016009848) 
sol.licitant la renovació de l’autorització per a l’explotació del servei de 
restaurant bar a la Platja de Fenals per una anualitat més i que mitjançant 
instancia (E2016017159) sol·licita autorització per poder dur a terme la 
inversió corresponent a la compra de fanals (5 dobles i 1 simple) durant la 
temporada 2017. 
 
Vist que la Sra. ISABEL SÁNCHEZ PLANIOL ha acreditat la documentació 
exigida al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
regulador de la licitació a dalt citada als efectes de què pugui produir-se el 
traspàs de l’autorització. 
 
Atès el que determina l’art. 7 del Reglament per a l’ús, gestió dels serveis i 
aprofitament de les platges de Lloret de Mar, així com la documentació 
presentada, i vist l’Informe favorable emès en data 10/08/2016 per la 
Tècnic de Medi Ambient, en el sentit de acceptar l’ajornament de l’execució 
de les millores.   
 
Vist que segons el que disposa la clàusula 5 del plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques regulador de la licitació a dalt citada, 
l’autoritzat ha de constituir de la garantia definitiva de l’autorització. 
 
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.- AUTORITZAR l’ajornament al Sr. Sánchez per poder dur a terme 
la inversió corresponent a la compra de fanals (5 dobles i 1 simple) durant 
la temporada 2017. 
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SEGON.- Atendre la petició formulada pel Sr. LLUIS SÁNCHEZ PLANIOL i 
traspassar l’autorització corresponent al servei de restaurant bar a la platja 
de Fenals a favor de la seva germana la Sra. ISABEL SÁNCHEZ PLANIOL 
segons el que s’estableix el PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO 
ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT 
OBERT, PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE 
RESTAURANT BAR A LA PLATJA DE FENALS, aprovat per l’acord de Junta de 
Govern Local  de data 06/10/2014 i havent de donar compliment a les 
inversions a cadascunes de les millores i factors addicionals manifestats en 
l’oferta. 
 
TERCER.- Expedir l’autorització de pròrroga, sens perjudici del que disposin 
altres administracions, per al període comprès entre el 15/07/2016 a 
14/07/2017 a nom de la Sra. ISABEL SÁNCHEZ PLANIOL. 
 
QUART.- Requerir a la Sra. ISABEL SÁNCHEZ PLANIOL,  per tal de què, en 
el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest acord, procedeixi a la constitució de  la garantia definitiva per un 
import de 3.500,00 €. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats, i a la secció de Medi 
Ambient (Platges) i de Rendes - Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, als 
efectes corresponents. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
41.3. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000114  
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
SOMALO PEÑA, S.L. – Visites pedagògiques Museu del Mar 4.840,00 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa 
Recaptació Executiva mes de juliol 2016 

24.478,31 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa 
Recaptació Voluntària mes de juliol 2016 

9.391,00 

ETRA BONAL, S.A. – Contracte de Conservació i 
Manteniment de semàfors 3r. Trimestre 2016 

9.903,33 

GENERALITAT CATALUNYA – Cànon Residus 3r Trimestre 
2016 

340.124,78 

SUMA TOTAL ............ 388.737,42 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
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RAVELL, S.L. – Armilles BSST antibales i altres vestuari 
Policia Local 

13.471,34 

BEBA 33, S.L. – Actuació “The Amy’s” dins el Clon Festival 
2016 

5.445,00 

BEBA 33, S.L. – Actuació D-Maná dins el Clon Festival 2016 5.445,00 
LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Substitució màquina aire 
condicionat del Puntet 

9.989,95 

TIC SERVEIS, SCP – Organització, descripció i catalogació 
documents arxiu mes setembre 2016 

4.600,00 

COM. PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL – Despeses 
comunitat propietaris plaça de Braus, 4rt. Trimestre 2016 

11.435,07 

SUMA TOTAL ............ 50.386,36 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import  
388.737,42 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 50.386,36 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
41.4. - 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 

02/10 AL 07/10 EDUCACIÓ  60,00 
02/10 AL 07/10 ESCOLES I CURSETS 375,00 
02/10 AL 07/10 CURSOS MUNICIPALS 6.500,00 
02/10 AL 07/10 ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS 495.705,90 
02/10 AL 07/10 VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS 9.665,75 
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02/10 AL 07/10 LLOGUER PISCINA 6.352,87 
02/10 AL 07/10 APARCAMENTS MUNICIPALS 12.955,01 
02/10 AL 07/10 SUBMNISTRAMENT AIGUA 648,60 
02/10 AL 07/10 GRUA POLICIA 580,00 
02/10 AL 07/10 PUPILATGE POLICIA 19,00 
02/10 AL 07/10 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL 139,25 
02/10 AL 07/10 IMPOST CONSTRUCCIÓ  7.285,54 
02/10 AL 07/10 TAXA URBANISTICA 1.324,83 
02/10 AL 07/10 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL  46,50 
02/10 AL 07/10 PADRÓ CEMENTIRI 5.796,00 
02/10 AL 07/10 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 205,31 
02/10 AL 07/10 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.101,80 
02/10 AL 07/10 LLAR D’INFANTS 215,00 
02/10 AL 07/10 IMPOST BÉNS IMMOBLES 112.664,33 
02/10 AL 07/10 ABONAMENT TRANSPORT 839,20 
02/10 AL 07/10 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 19.542,00 
02/10 AL 07/10 FIANCES MEDI AMBIENT 1.106,81 
02/10 AL 07/10 INSTAL.ACIONS ESPORTIVES 777,38 
02/10 AL 07/10 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 2.426,65 
02/10 AL 07/10 MERCADERIES 62,00 
02/10 AL 07/10 PLUSVALUA 35.871,06 
02/10 AL 07/10 IMPOST BÉNS  IMMOBLES RÚSTEGA 7.416,72 
02/10 AL 07/10 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 631,00 

TOTAL  730.313,51 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  730.313,51 € . 
 
41.5. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001622  
 
Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE    IMPORT 

77/16 CONCEPTES VARIS (E) 631,50 
78/16 IBI (V) 1.1042,34 
LL1644 SANEJAMENT 2011 i ANTERIORS (E) 43.068,79 
LL1646 SANEJAMENT 2011 i ANTERIORS (E) 59.330,51 
LL1648 SANEJAMENT 2011 i ANTERIORS (E) 128.272,07 
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LL1653 SANEJAMENT 2011 i ANTERIORS (E) 103.728,34 
TOTAL   346.073,55 
 
Importa la present relació de dates la quantitat de  346.073,55 euros. 
 
41.6. – (...) 
 
41.7. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
41.8. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONARI DE CARRERA - 
CAPORAL POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G132016000266  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 d’ octubre de 2016, en relació al 
nomenament de funcionari de carrera, amb la categoría de Caporal de 
Policia Local, un cop superat el període de sis mesos de pràctiques en el 
municipi i havent superat el curs de caporals a l’ Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, d’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
10 d’ octubre de 2016, per la qual es procedí al nomenament com a 
funcionari de carrera del Sr. ANTONIO HUMANES ANGEL amb categoria de 
Caporal de Policia Local, amb efectes el 9 d’ octubre de 2016. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
41.9. - APROVACIÓ PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ SERRA BRAVA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000092  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
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de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
 
L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la urbanització “Serra 
Brava” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a l’execució dels 
treballs de subministrament i instal·lació de l’enllumenat públic en diferents 
carrers de la urbanització (ref.: sector Q2).  
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
urbanització “Serra Brava”, s’ha donat compliment a l’establert per les 
clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
 
El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la urbanització “Serra Brava, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà, amb la quantitat de deu mil vuit-cents quaranta-vuit euros 
(10.848.- €), amb” per a l’execució dels treballs de subministrament i 
instal·lació de l’enllumenat públic en diferents carrers de la urbanització 
(ref.: sector Q2). 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar es realitzarà una vegada recepcionada l’obra per part de l’Entitat de 
Conservació, sempre que hi hagi informe favorable dels tècnics municipals, 
sense perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions que resulten 
preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització Serra Brava i a la 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes. 
 
41.10. - APROVACIÓ PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ  DE LA 
URBANITZACIÓ URCASA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000093  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
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Que l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la urbanització 
“URCASA” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització de 
les obres de millora consistents en posar una tanca de protecció i seguretat 
al voltant de la zona verda a l’inici del carrer de Malta (on l’any passat es 
van implantar diversos jocs per la mainada). 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
urbanització “URCASA”, s’ha donat compliment a l’establert per les 
clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
 
El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la urbanització “URCASA, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà amb la quantitat de tres mil cent seixanta vuit euros amb 
trenta vuit cèntims (3.168,38.- €),” per a la realització de les obres millora 
consistent en posar una tanca de protecció i seguretat al voltant de la zona 
verda a l’inici del carrer de Malta (on l’any passat es van implantar diversos 
jocs per la mainada). 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar es realitzarà una vegada recepcionada l’obra per part de l’Entitat de 
Conservació, sempre que hi hagi informe favorable dels Serveis Tècnics 
Municipals, sense perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions 
que resulten preceptives. 
 
TERCER.- Donat trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització Urcasa i a la Intervenció 
Municipal pel seu coneixement i efectes. 
 
41.11. - CONVENI ENTRE L'ENTITAT URBANÍSTICA 
COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
SOLTERRA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000094  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
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Que l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la urbanització 
“Solterra” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització de 
les obres de reparació del ferm de formigó de diversos trams malmesos del 
carrer de les Anguiles. 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
urbanització “Solterra”, s’ha donat compliment a l’establert per les clàusules 
2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i documentació a 
aportar. 
 
El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la urbanització “Solterra”, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà amb la quantitat de cinc-cents vint-i-vuit euros (528.-€), per a 
la realització de les obres de reparació del ferm de formigó de diversos 
trams malmesos del carrer de les Anguiles. 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar es realitzarà una vegada recepcionada l’obra per part de l’Entitat de 
Conservació, sempre que hi hagi informe favorable dels Serveis Tècnics 
Municipals, sense perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions 
que resulten preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “SOLTERRA” i a la 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes.  
 
 
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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