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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 44/2016 
Dia: 4 de novembre 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 
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 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
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 
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 28 de octubre de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
44.1. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI 
CONSISTENT EL SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000588 - 03/15 PO 
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Vist que en data 11/05/2015, la Junta de Govern Local va adjudicar es va 
adjudicar el servei de salvament i socorrisme a les platges de Lloret de Mar, 
a l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL. 
  
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 4 del plec de clàusules, 
relativa a la durada, el contracte tindria una durada de 2 anys, a comptar 
des de la signatura del contracte, i que podria prorrogar de forma expressa, 
mitjançant acord de l’òrgan de contractació per anualitats successisves (any 
a any) fins a un màxim de 2 anys més. 
 
Vist que en data 26/08/2016 (NRE 2016018760) EL Sr. Òscar Camps 
Gausachs en representació de l’empresa PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL 
sol.licita la pròrroga del contracte un més fins a la temporada 2017. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Medi Ambient de 
data20/10/2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- PRORROGAR, el contracte de servei consistent en el SALVAMENT I 
SOCORRISME DE LES PLATGES DE LLORET, adjudicat a l’empresa 
PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL, per a la temporada 2017 d’acord amb 
les clàusules previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL, a 
la secció Medi Ambient i a la intervenció municipal pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
44.2. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LLORET DE MAR EN L'ÀMBIT 
DEL PPU1 - PORTAL DE PONENT - 
 
REF EXP.: G112016000590 (Exp. 04/16 PN) 
 
Vist que en data 08/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la redacció de la documentació necessària per a la tramitació de la 
modificació puntual del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU1-Portal de 
Ponent-, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
negociat amb publicitat, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
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Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL 
Plica núm. 2.- POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
Plica núm. 3.- U.R.B.A.N.A, BLAZQUEZ-SOBREVIAS Y 
ASOCIADOS SLP 
Plica núm. 4.- URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP 
(URBAMED) 
Plica núm. 5.- AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS I GESTIÓ SLP 

 
Vist que en dates 06/06/2016 i 07/06/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2 , respectivament, de les pliques presentades.  
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 03/08/2016 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 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, per 
un import de 8.375 €, IVA a part, essent l’ordre de puntuació de les 
empreses licitadores segons el següent:   
 

nº LICITADORS Punts 
1 SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL  88,19 
2 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP  100 

3 
 URBANA, BLAZQUEZ-SOBREVIAS Y  
ASOC.SLP 75,08 

4 
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP 
(URBAMED) 91,01 

5 
 AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCN.I GESTIÓ, 
SLP 81,67 

 
Vist que en data 11/08/2016, la Junta de Govern Local va requerir a 
l’empresa POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP que presentés, en el 
termini de 10 dies hàbils, la documentació d’acord amb el que disposa la 
clàusula 12 del plec i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Vist que l’empresa POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, en data 
14/09/2016 (E2016019993) va presentar escrit mitjançant el qual 
renunciava a la licitació. 
 
Vist que el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 151 estableix que si 
l’empresa requerida no dóna compliment dins el termini assenyalat, s’ha 
d’entendre que el licitador ha retirat la seva oferta i s’ha de procedir a 
efectuar requeriment al següent licitador, per ordre de puntuació. 
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Vist que el licitador que va quedar en segona posició és l’empresa 
URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED), que va oferir un 
preu de 9.240 €, IVA a part. 
 
Vist que en data 16/09/2016, la Junta de Govern Local va requerir a 
l’empresa URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED) que 
presentés, en el termini de 10 dies hàbils, la documentació d’acord amb el 
que disposa la clàusula 12 del plec i la constitució de la garantia definitiva. 
 
Vist que en data 26/10/2016, l’empresa URBANISME INTEGRAL I MEDI 
AMBIENT SLP (URBAMED) va renunciar expressament a la licitació.  
 
Vist que el licitador que va quedar en tercera posició, d’acord amb el barem 
de mèrits, és SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL, que va oferir un preu de 
9.535 €, IVA a part.  
 
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 SOLE-ROMAN ARQUITECTES 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 476,75 €, d’acord amb el que disposa a 
la clàusula 12 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 plec de condicions.  

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 la documentació prevista a l’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. A més a més, caldrà que els licitadors hagin redactat com a 
mínim un instrument de planejament de característiques similars en 
els últims 10 anys. 
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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 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €.  

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.  

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/1510/64001 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses URBANISME 
INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED) i SOLE-ROMAN ARQUITECTES 
SL, així com a la Intervenció Municipal i a la secció d’Urbanisme. 
 
44.3. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ' BASES TÈCNIQUES PER RENOVACIÓ 
DE LA CANONADA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE A UN TRAM 
DE L'AVGDA VIDRERES. 
 
REF EXP.: G112016000593 42/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa FCC AQUALIA SA, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució de les Bases Tècniques per 
Renovació de la canonada de distribució d’aigua potable a un tram de 
l’Avgda Vidreres. 
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Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
30/04/2015 (n. registre 21/2015). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Serveis Públics en data 25/10/2016, 
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 REGISTRE 
FCC AQUALIA SA 03/15 PN 

SP 
4.446,37€ 21/2015 

 
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. 
 
44.4. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, L'OBRA DEFINIDA EN 
LES BASES TÈCNIQUES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM I 
L'AIGUA POTABLE AL CARRER DE LES LLIMONES 
 
REF EXP.: G112016000594 (Exp. 14/16 PL PC) 
 
Vist que en data 02/09/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa de l’obra definida a 
les bases tècniques per a la substitució de clavegueram i l’aigua potable al 
carrer de les Llimones, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant, a tal efecte, 
i va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques 
corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
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Plica núm. 1.- EXCAVACIONES BERMUDEZ SL 
Plica núm. 2.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA 
Plica núm. 3.- CUBES I CONTENIDORS PALLARES SL 
Plica núm. 4.- FABREGAS IMMOBLES SL 
Plica núm. 5.- UTE CATALANA D’INFRAESTRUSTURES I 
SERVEIS ASSOCIATS SL – EXACACIONS MONTSERRAT 
Plica núm. 6.- AGLOMERATS GIRONA SA 
Plica núm. 7.- SALVADOR SERRA SA 
Plica núm. 8.- CONSTRUCCIONS FUSTE SA 
Plica núm. 9.- MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU 
Plica núm. 10.- GRUP MAS CONSTRUCTORS SLU 
Plica núm. 11.- NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I 
SERVEIS SL 

 
Vist que en dates  13/10/2016 i 14/10/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 03/10/2016 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 EXCAVACIONS BERMUDEZ SL, per un import 
de 45.063,10 € (IVA a part), unes millores equivalents a 7.537,50 € i un 
termini d’execució de les obres de 5 setmanes. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, 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 EXCAVACIONS BERMUDEZ 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 2.253,16 €, d’acord amb el que disposa a la 
clàusula 12 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 
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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 plec de condicions.  

6.  Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 
3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a 
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011  sigui exigible la classificació del 
contractista.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 del 
RD Legislatiu 3/2011. 

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, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de 
les empreses que tinguin previst subcontractar i que hagin indicat 
en la seva oferta d’acord amb allò previst en la clàusula 10.A 
d’aquest plec de condicions.  

10.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 €.  

11.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.  

 
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 la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
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QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1600 62700 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Serveis Públics. 
 
44.5. - ADJUDICACIÓ PER RENÚNCIA DE LA PARCEL.LA NÚM. 23 
D'ÚS PRIVATIU DELS HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE CAN 
RIBALAIGUA 
 
REF EXP.: G112016000596 06/16 CONCESSIÓ 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 05/08/2016 va 
aprovar el Plec de condicions econòmiques administratives i jurídiques que 
van regir el procediment negociat amb publicitat, tramitació ordinària, per a 
la CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE 57 HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE 
CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ DE LLISTA D’ESPERA. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 21/10/2016 va adjudicar la 
concessió d’ús privatiu de 57 horts municipals ubicats al veïnat de Can 
Ribalaigua i la creació d’una llista d’espera. 
 
Vist que el Sr. ZOILO PEREZ MORENO  mitjançant instància 
RGE2016022397 va comunicar a l’Ajuntament de Lloret de Mar la renúncia 
a la concessió d’ús privatiu de l’hort núm. 23 dels horts municipals al veïnat 
de Can Ribalaigua. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 05/08/2016 
incoa expedient de contractació administrativa consistent en la concessió 
d’us privatiu de57 horts ubicats al veïnat de Can Ribalaigua i creació d’una 
llista d’espera. 
 
En la mateixa Junta de Govern Local s’aprova el Plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques regulador del procediment negociat  
per a l’adjudicació esmentada. 
 
Vist que la Junta de Govern de data 21/10/16 acorda aprovar l’ordre de 
prelació a la llista d’espera per a la concessió dels horts ubicats al veïnat de 
Can Ribalaigua d’acord amb el que disposa el plec de condicions, essent el 
Sr. NICOLAS SERRANO ARJONA el primer d’aquesta llista a data d’avui. 
 
Vist el que disposa el plec de clàusules economicoadministratives i 
jurídiques que regeix aquest procediment d’adjudicació. 
 
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.- ACCEPTAR  la renúncia a la concessió d’ús privatiu de l’hort 
municipal núm. 23 situat al veïnat de Can Ribalaigua al Sr. ZOILO PEREZ 
MORENO. 
 
SEGON.- ADJUDICAR la concessió d’ús privatiu de l’hort municipal núm. 23 
situat al veïnat de Can Ribalaigua, al Sr. NICOLAS SERRANO ARJONA, que 
es troba en primera posició en la llista d’espera aprovada per la Junta de 
Govern de data  21/10/2016. 
 
TERCER.- REQUERIR al Sr. NICOLAS SERRANO ARJONA per què en el 
termini de 10 dies des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, accepti 
o rebutgi l’oferiment de la concessió 
 
QUART.- Citar al Sr. NICOLAS SERRANO ARJONA, en cas d’acceptar 
l’oferiment de la concessió per tal que dins el termini  dels 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la documentació requerida, 
comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del corresponent 
contracte administratiu. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats, a la secció de Medi Ambient i a 
la secció de Gestió Tributària per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
44.6. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS 
PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE 
LIXIVIATS DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS 
I DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000597 (Exp. 09/16 PO) 
 
Vist l’informe emès en data 20/10/2016 per la Tècnica de Medi Ambient, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
subministrament i instal·lació dels elements necessaris per a l’ampliació i 
millora de la planta de tractament de lixiviats del Centre de Tractament de 
Residus Municipals i Dipòsit Controlat de RSU 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. 
 
Vist el plec de condicions tècniques redactades pels serveis tècnics 
municipals d’aquest Ajuntament. 
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Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del 
subministrament i instal·lació dels elements necessaris per a l’ampliació i 
millora de la planta de tractament de lixiviats del Centre de Tractament de 
Residus Municipals i Dipòsit Controlat de RSU de Lloret de Mar, i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte 
es dugui a terme mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de subministrament i instal·lació. 
D’acord amb allò establert en la clàusula 8 del plec de condicions que regeix 
en aquesta contractació, s’obre un termini de 40 dies naturals per presentar 
les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la data de tramesa de 
l’anunci de la licitació per a la seva publicació al DOUE (Diari Oficial de la 
Unió europea), i caldrà especificar en els posteriors anuncis que es tramitin 
al BOP de Girona i al BOE l’esmentada data d’enviament, amb el ben entès 
que el termini de presentació de proposicions serà l’ anteriorment citat, 
excepte en el cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el 
BOP de Girona o BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi hagi menys de 
15 dies naturals, supòsit en el que s’ampliaria el termini de presentació fins 
a arribar a aquests 15 dies. 
 
TERCER.- D’acord amb allò previst als art. 40 a 44 del RD Legislatiu 3/2011, 
es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, contra els 
plecs de condicions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la seva data d’inserció al perfil del contractant del web 
municipal i, contra l’anunci de licitació en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la seva darrera publicació al DOUE, BOE i BOP.  
 
44.7. - REQUERIMENT PREVI A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS 
PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA CONSISTENT EN LA 
INSTAL.LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES D'ENTITATS SENSE ÀNIM 
DE LUCRE DE LLORET DE MAR PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 
2016 
 
REF EXP.: G112016000598 (Exp. 03/16 – autorització) 
 
Vist que en data 07/10/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de licitació per a l’atorgament de 6 autoritzacions 
per a l’ús comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de 
casetes/barraques per la Festa Major de Sant Romà 2016 de Lloret de Mar a 
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la plaça Germinal Ros i va aprovar el plec de clàusules administratives i 
jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació de sol·licituds van presentar les 
corresponents pliques les següent entitats: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- CLUB BASQUET LLORET 
Plica núm. 2.- ASSOCIACIO CIUTADANA SOS LLORET 
Plica núm. 3.- AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL DE LL. 
(ADF) 
Plica núm. 4.- ASSOCIACIO JOVENTUT SA ROMANA 
Plica núm. 5.- ASSOCIACIO DE BARS I RESTAUR. LLORET 
Plica núm. 6.- JOVES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
Plica núm. 7.- BISBAT DE GIRONA -ESPLAIS PARROQUIALS 
Plica núm. 8.- ASSOCIACIO COLLA WELCOME & FRIENDS 
Plica núm. 9.- CLUB REM PESCADORS LLORET 

 
Vist que en data 26/10/2016,  es van obrir els sobres amb les sol·licituds de 
participació presentades en la citada licitació i en data 28/10/2016 es va 
realitzar el sorteig per a cobrir les 6 autoritzacions d’acord amb el que 
disposa la clàusula 13 del plec de condicions.  
 
Vist que l’entitat AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL DE LL. (ADF) va ser 
exclosa de la licitació per l’incompliment de la clàusula 1, per no trobar-se 
degudament inscrita al Registre Municipal d’Entitats d’aquest Ajuntament, i, 
l’ASSOCIACIO COLLA WELCOME & FRIENDS va ser exclosa del dret a 
participació al sorteig per l’incompliment de la clàusula 13 del plec de 
condicions per no assistir-hi amb cap representant.  
  
Vist que les entitats que obtindran l’autorització per a l’ús comú especial de 
la via pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per a la 
Festa Major de Sant Romà 2016 a la plaça Germinal Ros, si donen 
compliment a aquest requeriment previ,  són les següents: 

• Plica núm. 5.- ASSOCIACIO DE BARS I RESTAUR. LLORET 
• Plica núm. 1.- CLUB BASQUET LLORET 
• Plica núm. 2.- ASSOCIACIO CIUTADANA SOS LLORET 
• Plica núm. 7.- BISBAT DE GIRONA -ESPLAIS PARROQUIALS 
• Plica núm. 6.- JOVES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
• Plica núm. 4.- ASSOCIACIO JOVENTUT SA ROMANA 

 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
1.- REQUERIR a les entitats que s’anomenen a continuació  per tal de què, 
en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquest requeriment, presentin la següent documentació, d’acord 
amb el que disposa a la clàusula 13 del plec:  
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1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició i documentació 
acreditativa de la seva representació.  

2. Còpia autenticada de l’escriptura o document de constitució de 
l’entitat, així com dels seus estatuts o de la seva modificació 
posterior, i acreditació de què es troba degudament inscrita al 
Registre de la Generalitat de Catalunya. 

3. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis que es pugui ocasionar a tercers per temps que 
duri l’activitat autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
Les entitats que hauran de complir el tràmit de requeriment previ a 
l’autorització són les següents: 
 

• Plica núm. 5.- ASSOCIACIO DE BARS I RESTAUR. LLORET 
• Plica núm. 1.- CLUB BASQUET LLORET 
• Plica núm. 2.- ASSOCIACIO CIUTADANA SOS LLORET 
• Plica núm. 7.- BISBAT DE GIRONA -ESPLAIS PARROQUIALS 
• Plica núm. 6.- JOVES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 
• Plica núm. 4.- ASSOCIACIO JOVENTUT SA ROMANA 

 
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 proposta de 
participació, procedint en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre del sorteig. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador,  que un cop presentada la documentació 
requerida, que l’òrgan de contractació procedirà a l’adjudicació de 
l’autorització. 
 
QUART.-  Efectuar trasllat d’aquesta resolució acord als licitadors que han 
de complir el tràmit de requeriment previ i a la Regidoria de Festes.  
 
44.8. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, PEL QUAL ES 
FORMALITZA  L'ENCOMANA DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE SUPORT 
JURÍDIC EN LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS. 
 
REF EXP.: G112016000599 – conveni 41/16 
 
Des de Serveis Jurídics municipals es  tramiten els  procediments 
sancionadors per infraccions administratives tipificades a les ordenances 
municipals i a diversa normativa sectorial (tots els procediments 
sancionadors que tramita l’Ajuntament a excepció dels relatius a disciplina 
urbanística, que es tramiten des de la secció d’obra privada i disciplina 
urbanística, i a excepció també dels procediments sancionadors en matèria 
de trànsit, que es tramiten des del Consell Comarcal de La Selva per 
delegació de l’Ajuntament). 
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Com a conseqüència de l’ingent nombre d’actes de denúncia de infraccions 
administratives  que s’estan tramitant i que generaran nous expedients 
sancionadors que també s’hauran de tramitar, i com a conseqüència també 
de la baixa laboral del funcionari adscrit als serveis jurídics que tramitava 
materialment aquests expedients, i davant la previsió de que aquesta baixa 
pugui allargar-se més de quatre mesos, resulta indispensable,  a la vista del 
col·lapse que s’està començant a produir en la tramitació d’aquests 
expedients,  poder comptar amb un suport jurídic extern que assisteixi a la 
secció municipal de serveis jurídics en la resolució d’al.legacions i resolució 
de recursos que es presentin contra les resolucions i propostes de resolució 
que es dictin en la tramitació dels referits expedients sancionadors. 
 
En aquest sentit, des dels serveis jurídics municipals s’ha efectuat gestió 
amb la Gerència del Consell Comarcal de la Selva, als efectes de sol.licitar 
la seva assistència en matèria d’assessorament jurídic en la tramitació dels 
expedients sancionadors, i des del Consell s’ha enviat a l’Ajuntament la 
següent proposta d’encàrrec de gestió: 
 

- Descripció de l’encàrrec: Donar suport als serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar en la resolució de recursos i 
reclamacions en expedients sancionadors incoats per infraccions de 
diversa naturalesa excloent els relacionats amb matèria urbanística i 
trànsit. 

 
- Durada inicialment prevista: 16 setmanes. En cas que l’Ajuntament 

desitgi prolongar el servei, sigui amb les mateixes condicions o bé 
amb prestacions horàries diferents, caldrà que ho notifiqui amb un 
termini d’antelació mínima de 15 dies, per tal de poder refer la 
planificació del servei i, determinar, si s’escau, les noves condicions. 

 
- Horari: La proposta que efectua el Consell Comarcal és que un 

funcionari/a del Consell llicenciat/ada en Dret, assisteixi a 
l’Ajuntament a realitzar les tasques descrites durant 16’5 hores 
setmanals, (dijous de 8 a 15 hores i de 16 a 18’30 hores, i divendres 
de 8 a 15 hores) 

 
- Valoració econòmica: D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. T06 del 

Consell Comarcal, la taxa vigent per a l’assessorament d’un 
funcionari (grup A1 o assimilat) és de 42€/hora. Per tant, d’acord 
amb la proposta mínima de durada i horari de l’encàrrec de gestió 
(16’5  hores setmanals durant 16 setmanes), el preu final seria de 
11.088 €. 

 
- Condicions de pagament: 50% a l’inici del servei i 50% a la 

finalització del servei. 
 

- Inici del servei: 10 de novembre de 2016. 
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Atès allò establert a l’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, en relació a la figura jurídica de l’encomana de 
gestió i, en concret, a l’obligació d’haver de formalitzar aquesta encomana 
mitjançant un conveni que haurà de ser publicat en el BOP. 
 
Vist el conveni que a tal efecte, han redactat els serveis jurídics municipals. 
 
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 pel qual es formalitza l’encomana de gestió de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar al Consell Comarcal de la Selva, les 
estipulacions del qual són les que figuren a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Imputar la despesa a la partida núm. 9200.22706 del pressupost 
vigent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, a la Secció 
de Recursos Humans i a la Intervenció Municipal, pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
CINQUÈ.- Publicar el text d’aquest conveni en el BOP de Girona, d’acord 
amb allò previst a l’article 11.3 b) de la Llei 40/2015. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
44.9. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000119  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FONT SANT LLORENÇ, ENTITAT CONSERVACIO – Conveni 
per Conservació i Millores Urb. Ordenació entrada sector 
nord (duplicitat ADO 14/9733 de 29/09/14) 

-6.880,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs tancament dipòsit aigua 
potable urb. Font de Sant Llorenç 

9.032,10 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs tancament Dipòsit aigua 
potable Urbanització Normax 

7.943,25 

SUMA TOTAL ............ 10.095,35 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
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MAGMACULTURA, S.L. – Servei vigilància Jardins Sta. 
Clotilde mes de setembre 2016 

6.584,31 

MOPU – Cànon Bar Restaurant Platja Fenals, segon semestre 
2016 

7.425,00 

CARITAS DIOCESANA DE GIRONA – Ampliació Projecte CDA 20.000,00 
SUMA TOTAL ............ 34.009,31 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació 
Jardins Santa Clotilde mes setembre 2016 

7.179,46 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS – Servei vigilància platges 
de l’1/10/16 al 16/10/16 

20.112,14 

SERVEIS MARITIMS I COSTERS – Servei instal·lació, 
manteniment, retirada i emmagatzematge elements 
d’abalisament de seguretat platges Lloret 50% 

24.200,00 

MOPU – Cànon MOPU Platges any 2016 153.597,41 
SUMA TOTAL ............ 205.089,01 
 
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 10.095,35 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  
34.009,31 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 205.089,01 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
44.10. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
44.11. - APROVACIÓ COMISSIÓ D' IGUALTAT 
 
REF EXP.: G132016000281  
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Vist que el Ple celebrat en sessió ordinària el passat 2 de novembre de 
2016,  va aprovar el pla d’ igualtat d’ oportunitats entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar 
 
Vist que, és necessària l’existència dins la organització d’una comissió 
d’igualtat per impulsar la implementació i el seguiment de les actuacions 
descrites en el pla d’ igualtat aprovat. 
 
Vist que, cal renovar la composició de la Comissió d’ igualtat creada dins el 
marc del protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de l’assetjament 
psicològic sexual per raó de sexe. 
 
Atès el que estableix la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, en relació al pla estratègic d’ igualtat 
d’oportunitats i els criteris d’actuacions de les administracions públiques per 
assolir l’ objectiu d’ igualtat entre dones i homes i eliminar la discriminació 
per raó de sexe. 
  
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 creació de la Comissió per al Pla d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones de l’ Ajuntament de Lloret de Mar 
 
SEGON.- Aprovar la composició i les normes de funcionament de la comissió 
d’ igualtat d’ acord amb l’ Annex I que s’adjunta al present acord. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord als membres de la comissió i al 
President de la Junta de Personal i al President del Comitè d’ empresa. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
44.12. - APROVACIÓ BASES TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ, 
AMB CARÀCTER PROVISIONAL,  D'UN MÒDUL PREFABRICAT A 
L'AVGDA. VILA DE TOSSA, NÚM. 65 DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000023  
 
FETS: 
 
1.- 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 d’uns 27 m2 
aprox. on l’associació de veïns pugui tenir un lloc per emmagatzemar 
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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, un pressupost de 
23.794,35€ (IVA inclòs). 
 
2- La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de juny de 2016 acordà: 
 
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. 
 
3.- L’expedient ha romàs a exposició pública durant el termini de vint dies 
hàbils amb la publicació dels corresponents edictes al Diari de Girona de 
data 22 de juny de 2016, Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 123 
de data 29 de juny de 2016, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web 
Municipal. Durant aquest termini no s'hi han presentat al·legacions, tal i 
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari General i que consta 
a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 
 
4.- La Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, en sessió de data 7 
d’octubre de 2016, acordà informar a l’ajuntament de Lloret de Mar que la 
sol·licitud tramesa no requereix el procediment establert en l’article 54.2 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, atès el caràcter 
temporal de l’ús proposat en un sòl qualificat de sistema d’equipaments i 
que ja és de titularitat pública. 
 
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 
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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 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.- Aprovar les Bases Tècniques per a la instal·lació, amb caràcter 
provisional,  d’un mòdul prefabricat a l’Avgda. Vila de Tossa, núm. 65 de 
Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics 
Municipals, amb un pressupost de 23.794,35€ (IVA inclòs). 
 
SEGON.- Publicar els corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Web Municipal i 
Tauler d’Anuncis de la Corporació. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Secció de Participació Ciutadana, 
Intervenció Municipal i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
44.13. - APROVACIÓ DEL 1R. DESGLOSSAT DEL PROJECTE BÀSIC I 
EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL I DE 
L'ESTUDI DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ DE 
LA CASA DE LA VILA 
 
REF EXP.: U312016000024  
 
FETS: 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2016 va 
aprovar definitivament el Projecte Bàsic i Executiu de Consolidació i Reforç 
Estructural de la Casa de la Vila de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i 
redactat per PRUNELL ARQUITECTURA, SCP.; i l’Estudi de compliment del 
Codi Tècnic de l’edifici de la Casa de la Vila, d’iniciativa municipal i redactat 
per l’enginyer industrial en Genís NEGRE i VILA, amb un pressupost total de 
353.886,96 € iva inclòs, amb els condicionats i recomanacions dels diferents 
informes sectorials emesos, juntament amb el segon condicionat de l’acord 
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d’aprovació inicial, que es durà a terme durant l’execució de l’obra, si 
s’escau. 
 
2.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat el 1r. 
desglossat del Projecte Bàsic i Executiu de Consolidació i Reforç Estructural i 
de l’Estudi de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació de la Casa de la 
Vila, que desenvolupa les obres que poden afectar la tercera planta de 
l’edifici, abans de dur a terme la seva adequació i nova distribució 
sol·licitada pel Servei d’Organització i Recursos Humans en data 12/04/16, 
amb un pressupost de 77.131,50€ (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 1er desglossat del Projecte Bàsic i Executiu de 
Consolidació i Reforç Estructural i de l’Estudi de compliment del Codi Tècnic 
de l’Edificació de la Casa de la Vila, d’iniciativa municipal i redactat pels 
Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 77.131,50€ (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, i a la 
Intervenció Municipal, Serveis Jurídics i al Servei d’Organització i Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
44.14. – (...) 
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
44.15. – (...) 
 
44.16. – (...) 
 
44.17. – (...) 
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


