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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 48/2016 
Dia: 2 de desembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:25 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JOAN BERNAT PANE Regidor Delegat 
 
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 25 de novembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
48.1. – (...) 
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48.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ INVERSIONS FINANCERES 
SOSTENIBLES PER ACTUACIONS DE CLAVEGUERAM 
 
REF EXP.: 10602016000031 
 
Vist que el Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de l’Aigua ha publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 44 de 6 de juliol 
de 2016 de l’edicte núm. 5787,  de bases específiques reguladores de les 
subvencions per ajuntaments membres del Consorci de la Costa Brava per a 
inversions financerament sostenibles (PEIS) 
 
Vist que la Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de 
l’Aigua, reunida en sessió ordinària, de data 29/08/2016, va aprovar l’acord 
de concessió de la subvenció per a inversions financerament sostenibles 
(PEIS) a benefici de l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a les següents 
actuacions: 
 
ANNEX 1. Llista de les subvencions atorgades 
Nom de l’ens: Ajuntament de Lloret de Mar 
Núm. d’expedient: 57/2016- 121/2016 (05.36) 
Títol Convocatòria: Inversions financerament sostenibles (PEIS) 
 
ACTUACIONS 
 
MILLORA SANEJAMENT EBARS POLÍGON IND. I A JARUCO 1 35.970,05 € 
RENOVACIÓ CLAVEGUERAM AV. PAU CASALS- TRAM A 59.028,34 € 
RENOVACIÓ CLAVEGUERAM C/LOPE MATEO ENTRE C ROSA SENSAT I AV. 
REGIONS 

36.891,26 € 

RENOVACIÓ CLAVEGUERAM C/ SANT TOMÀS 56.510,78 € 
SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERA I AIGUA POTABLE C/ LLIMONES 63.882,92 € 
RENOVACIÓ CLAVEGUERAM C/ PLA DE FENALS RIU DE LA PLATA I AV. 
AMERICA 

29.716,65 € 

TOTAL 282.000,00 € 
TOTAL DEMANAT: 282.000,00€  
TOTAL ATORGAT: 282.000,00€ 

 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acceptar la subvenció de 282.000 €, concedida pel Consorci 
de la Costa Brava. 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
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TERCER.-  Comunicar aquest acord al Consorci de la Costa Brava, Serveis 
Públics, Intervenció i a la Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
48.3. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - INVERSIONS/ACTUACIONS 
COMPLEMENTÀRIES DEL CICLE DE L'AIGUA PER ACTUACIONS 
EXECUTADES EN MATÈRIA D'AIGUA POTABLE 
 
REF EXP.: 10602016000032 
 
Vist que el Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de l’Aigua ha publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) de 6 de juliol de 2016 
l’edicte núm. 5785, de bases específiques reguladores de les subvencions 
per ajuntaments membres del Consorci de la Costa Brava per a 
inversions/actuacions complementàries del cicle de l’aigua, 
 
Vist que la Junta de Govern del Consorci de la Costa Brava- Entitat Local de 
l’Aigua, reunida en sessió ordinària, de data 29/08/2016, va aprovar la 
concessió de la subvenció per a Ajuntaments membres del Consorci de la 
Costa Brava per a inversions/actuacions complementàries del cicle de 
l’aigua (PICA) a benefici de l’Ajuntament de Lloret de Mar, per a les 
següents actuacions: 
 
ANNEX 1. Llista de les subvencions atorgades 
Nom de l’ens: Ajuntament de Lloret de Mar 
Núm. d’expedient: 58/2016- 123/2016 (05.38) 
Títol Convocatòria: Inversions/Actuacions complementàries del cicle de l’aigua (PICA) 
 
ACTUACIONS 
 
PROLONGACIÓ CANONADA AIGUA AV. VILA DE BLANES 4.117, 28 € 
RENOVACIÓ CANONADA DISTRIB. AIGUA POTABLE AL C/ RIU DE LA 
PLATA 

29.356,55 € 

RENOVACIÓ TRAM CANONADA DISTRIBUCIÓ AIGUA POTABLE A L’AV. 
CATALUNYA 

29.760,37 € 

ADEQÜACIÓ I MILLORA DEL COL.LECTOR DE BOMBAMENT FONT ST. 
LLORENÇ 

12.348,63 € 

TANCAMENT DIPÒSIT ROCAGROSSA 8.169,35 € 
TANCAMENT DIPÒSIT MAS ROMEU 9.639,00 € 
CONNEXIÓ OFICINA TURISME A NOVA XARXA DE SANT QUIRZE 5.254,79 € 
CONNEXIÓ A NOVA XARXA SANT QUIRZE AMB XARXA MAS ARBOÇ 9.171,87 € 
TANCAMENT DIPÒSIT NORMAX 7.943,25 € 
RENOVACIÓ CLAVEGUERAM C. FRANCESC TORRECASSANA 12.238,91 € 

TOTAL 128.000,00 € 
TOTAL DEMANAT: 128.000,00€  
TOTAL ATORGAT: 128.000,00€ 

 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Acceptar la subvenció de 128.000 €, concedida pel Consorci 
de la Costa Brava. 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.-  Comunicar aquest acord al Consorci de la Costa Brava, Serveis 
Públics, Intervenció i a la Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
48.4. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PUOSC CONVOCATÒRIA 2016-
2017. LÍNIA DE MANTENIMENT 
 
REF EXP.: 10602016000034 
 
Vist que mitjançant el Decret 273/2016, de 12 de juliol, es van aprovar les 
bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i es va obrir la 
convocatòria per a aquest període, a la qual aquest ajuntament va sol·licitar 
la subvenció. 
 
Vista la Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les 
subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, publicat al 
DOGC el 30/11/2016. 
 
Atés que en la present resolució a l’Ajuntament de Lloret de Mar se li ha 
concedit subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i 
convervació, per als anys 2016 i 2017,  per import de 133.291,40 €, 
d’acord amb la següent distribució: 
 

Anualitat 2016 Bestresta2016 (50%) Anualitat 2017 
66.645,64 € 33.322,82 € 66.645,64 € 

 
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.- Acceptar la subvenció de la línia de reparacions, manteniment i 
conservació del PUOSC, amb caràcter plurianual concedida per import total 
de 133.291,40 € (66645,64 € any 2016 i 66645,64 € any 2017) per la 
GENERALITAT DE CATALUNYA.  
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SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al Medi 
Ambient d’aquest Ajuntament. 
 
48.5. - ACCPETACIÓ DE SUBVENCIÓ - PER A DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE LES DUES LLARS D'INFANTS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL: LOLA ANGLADA I ELS POPS (CURS 2015-2016) 
 
REF EXP.: 10602016000037 
 
 Vist l’escrit tramès per la DiputaciÓ de Girona (Àrea d’Assistència i 
Cooperació als municipis) pel qual ens comuniquen que ens han atorgat la 
subvenció següent: 
 

�  Per a les despeses de funcionament de les dues llars d’infants 
de titularitat municipal: Lola Anglada i Els Pops (curs 2015-
2016). Import total concedit: 183.750,00 €. 
 

Exp. LLars 
d’infants 

Alumnes IMPORT Pagament 
2016 

Pagament 
2017 

5135 Els Pops 82 71.750,00 € 52.852,60 € 18.897,40 € 
5316 Lola Anglada 128 112.000,00 € 82.501,63 € 29.498,37 € 

  
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. Acceptar la subvenció de 183.750 €, (Lola Anglada 112.000 €  
i Els Pops 71.750 €), corresponent al curs 2015-2016, concedida per la 
Diputació de Girona (Àrea d’Assistència i Cooperació als municipis). 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona - Àrea 
d’Assistència i Cooperació als municipis, secció d’Educació, Intervenció i 
Tresoreria d’aquest Ajuntament 
 
48.6. - REQUERIMENT  RELATIU A LES DEFICIÈNCIES DETECTADES 
EN L'OBRA DEL 3R DESGLOSSAT DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 



 

 
 

6 
 

 
REF EXP.: G112016000638 - 07/14 PN 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 15/12/2014, va adjudicar el 
procediment negociat amb publicitat, tramitació ordinària, a l’empresa 
CONSTE 3.0 SL per un import de 141.766,12 € IVA a part.  
 
Vist que l’arquitecta tècnica municipal emès el següent informe:  
 

“Identificació del document 
 
Informe relatiu a les deficiències detectades en l’obra del 3r 
desglossat del projecte d’ampliació del cementiri municipal. 
 
Antecedents  
 
En data 11/11/2015, representants de la corporació, Orpí Planiol 
Arquitectes SLP, actuant com a direcció facultativa de l’obra i 
l’empresa contractista, CONSTE 3.0 SL, varen  signar l’acta de 
recepció  de l’obra en la que literalment es deia: 
“... 
 
En conseqüència, es dóna per rebuda l’obra a què es refereix aquesta 
acta i comença a comptar des del dia d’avui el termini de garantia 
establert per la normativa vigent. 
 
Per la seva part, el representant de la corporació local, en nom 
d’aquesta, accepta l’obra a l’efecte del seu ús públic i es compromet 
que la corporació posi en coneixement del tècnic director qualsevol 
anomalia o defecte que pugui sorgir durant el període de garantia. 
 
Que el contractista queda assabentat que durant el transcurs 
d’aquest termini de garantia li correspon de tenir cura de la 
conservació i policia de l’obra executada. 
 
...” 
Fets  
 

I- A principis d’octubre de 2016 es realitza el primer servei 
d’enterrament en els nínxols executats, atès que fins 
aquesta data s’havíen seguit utilitzant els existents. 

II- En data 18/10/2016 es detecta males olors i presència 
d’insectes al voltant dels nínxols nous, recentment utilitzats. 

III- En data 19/10/2016 es posa en coneixement d’aquest fet a 
la direcció facultativa i l’empresa constructora mitjançant 
trucades telefòniques i  correus electrònics. 
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IV- En data 24/10/2016 es realitza visita juntament amb el Sr. 
Esteve Serret, representant de l’empresa constructora 
Conste 3.0, SL i proposen segellar la cambra entre els 
nínxols prefabricats i els panells de GRC de l’envolvent, amb 
escuma de poliuretà. 

V- En data 27/10/2016 es realitza visita juntament amb el Sr. 
Valentí Orpí, arquitecte director de l’obra, i s’inspecciona els 
treballs que executa un operari de Conste, de segellat del 
primer bloc de nínxols.     

 
Conclusió  
 
A dia d’avui, referent a la incidència detectada, s’ha fet una actuació 
en el 1r bloc de nínxols, però manca comprovar que sigui la solució 
idonia i resoldre la resta de blocs de nínxols; motiu pel qual, 
s’informa de la necessitat de requerir a l’empresa CONSTE 3.0 SL, en 
base al compliment de contracte subscrit per aquesta empresa amb 
l’ajuntament, i dintre el període de garantia establert, per a que  
procedeixi a la reparació definitiva,  evitant així danys majors i el mal 
funcionament de la instal.lació.” 

 
Vist que en aquest informe es posen de manifest unes deficiències en 
l’execució de l’obra que no han estat degudament esmenades.  
 
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 CONSTE 3.0 SL, que en el termini màxim 
de 8 setmanes des de l’endemà de la recepció d’aquest acord esmeni les 
deficiències exposades a l’informe tècnic, amb el benentès que passat 
aquest termini, sense haver donat compliment a aquest 
requeriment s’incoarà el corresponent expedient per a la imposició de  les 
penalitats establertes a la clàusula 17 del plec de condicions que regeix 
l’esmentada licitació per l’incompliment de les condicions d’execució. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a CONSTE 3.0 SL juntament amb còpia 
de l’informe tècnic, a la Secció de planificació i gestió urbanística i 
equipaments municipals. 
 
48.7. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI 
PER LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000643 99/16 CM 
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Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local en data 
09/11/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar  el subministrament de mobiliari per la Policia Local. 
 
Atès que des de la Policia Local s’ha sol·licitat pressupost  a l’empresa 
NAVARRO AUBANELL SL , que ascendeix a la quantitat de 4.525,30€ IVA a 
part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’uniformes per 
la Policia Local amb l’empresa NAVARRO AUBANELL SL  per un import de 
4.525,30€ IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1320/62500 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a  l’interessat, a la Policia Local i 
la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
48.8. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
SUPORT A LA USEE UBICADA A L'ESCOLA ÀNGELS ALEMANY (DUES 
VETLLADORES) 
 
REF EXP.: G112016000644 (Exp. 14/15 PN SP) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10/09/2015, va 
adjudicar el contracte de servei consistent en el suport a la USEE ubicada a 
l’escola Àngels Alemanys (dues vetlladores), mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, a l’empresa TOT OCI, 
EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL, per un import de 2.468,72 €/any, IVA a 
part. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 4 del plec de condicions,  
el contracte tindria una durada de 10 mesos, del dia 14/09/2015 al dia 
21/06/2016, corresponent al curs 2015-2016, amb possibilitat de pròrroga 
per al curs 2016-2017, amb una durada de deu mesos (de setembre a 
juny), d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011. 
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Vist l’informe favorable de data 09/11/2016, emès per la secció d’Educació. 
 
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 adjudicat a l’empresa TOT 
OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT SL, consistent en el suport a la USEE 
ubicada a l’escola Àngels Alemanys (dues vetlladores), per al curs 2016-
2017, amb una durada de 10 mesos (de setembre a juny), d’acord amb les 
clàusules previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/3238/22799 del 
pressupost municipal de l’any 2016 per a la realització de la despesa de 
4.937,44 €, atès que hi ha consignació suficient en data 9 de novembre de 
2016, i la resta queda condicionada a l’aprovació dels pressupostos pel 
2017. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’empresa TOT OCI, EDUCACIÓ, 
LLEURE I ESPORT SL, a la secció d’Educació, i a la Intervenció municipal per 
al seu coneixement i efectes escaients.  
 
48.9. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI  PER LA LEGALITZACIÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ NO INSCRITES AL RITSIC 
DEL CEIP PERE TORRENT, CEIP POMPEU FABRA, CEIP ESTEVE 
CARLES, CENTRE DE JOVENTUT EL PUNTET I PAVELLÓ EL MOLÍ 
 
REF EXP.: G112016000647 Exp. 100/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal , a través del qual es posa de 
manifest la necessitat de contractar els treballs per la legalització, 
mitjançant revisió periòdica,  de les instal·lacions de baixa tensió no 
inscrites al RITSIC del Ceip Pere Torrent, Ceip Pompeu Fabra, Ceip Esteve 
Carles, Centre de Joventut El Puntet i Pavelló El Molí. 
 
Atès que des de la secció de Patrimoni Cultural s’ha sol·licitat  pressupost a 
les empreses S3E, BTF ENGINYERS I TEODOR PULIDO SUREDA que 
presentessin pressupost per dur a terme el referit servei, essent el més 
satisfactori als interessos municipals el presentat per TEODOR PULIDO 
SUREDA que ascendeix a la quantitat de 5.443,80 €, 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. 
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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 de servei amb l’empresa TEODOR 
PULIDO SUREDA l’objecte del qual consisteix en els treballs per la 
legalització mitjançant revisió periòdica de les instal·lacions de baixa tensió 
no inscrites al RITSIC del Ceip Pere Torrent, Ceip Pompeu Fabra, Ceip 
Esteve Carles, Centre de Joventut El Puntet i Pavelló El Molí per un import 
de 5.443,80, Iva a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1522/22706 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a TEODOR PULIDO SUREDA, a la 
secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
48.10. – (...) 
 
48.11. – (...) 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
48.12. – (...) 
 
48.13. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000131  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Obra pavimentació de 
la Base del Parc infantil del Carrer Francesc Layret 

4.751,67 

HPC IBERICA, S.A. – Subm. Col·locació elements multijoc en 
4 àrees d’esbarjo 

47.423,12 

HPC IBERICA, S.A. – Subm. I col·locació elements 
accessibles i inclusius al Parc Infantil de Can Sabata 

17.973,27 

EXCAVACIONS BERMUDEZ, S.L. – Substitució del 
Clavegueram i l’aigua potable del C/ Llimones 

54.526,35 

RUBAU TARRES, S.A.U. – Projecte dels accessos a la Nova 
Caserna Policia Local i Protecció Civil Lloret de Mar, Fase 1 

260.400,78 

ARGON INFORMATICA, S.A. – Adequació Local Destinat Ús 
Adm. (arxiu Mpal.) situat Soterrani – 1 Avda. Vila Blanes, 8-

88.947,34 



 

 
 

11 
 

12 
POMAR ARQUITECTES I ASSOCIAT – Tramitació de la 
modificació puntual del POUM en l’àmbit del PPU1 Portal 
Ponent anul·lació per renúncia 

-10.133,75 

TOT OCI, S.L. – Servei Suport a la USEE de l’escola Àngels 
Alemany (2 vetlladores) 

4.937,44 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Obra de plantació arbres i 
planta arbustiva ornamental en obra de noves plantacions i 
restitucions a div. carrers 

7.934,24 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Anul·lació mesos 
novembre i desembre 2016 (contracte adjudicat a MOIX 
SERVEIS i OBRES, S.L.) 

-14.358,92 

MOIS SERVEIS I OBRES, S.L. – Serveis manteniment Jardins 
de Santa Clotilde mes de desembre 2016 

7.323,58 

SUMA TOTAL ............ 469.725,12€ 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
EULEN, S.A. – Servei neteja Piscina Mpal. Mes setembre 
2016 

7.261,75 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum de Llum 
Piscina Mpal. Del 01/10/16 al 31/10/16 

18.526,03 

EULEN, S.A. – Servei neteja Piscina Mpal. Mes d’ octubre 
2016 

7.261,75 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control Pàrquing Costa 
Carbonell mes d’octubre 2016 

9.709,20 

UTE LLORET DE MAR – Treballs de manteniment de 
l’enllumenat any 2016 

7.428,88 

BARNA PORTERS, S.L. – Control Zona Blava Pàrquing C. 
Mestres, Can Saragossa i Ajuntament, agost 2016 

5.461,46 

BARNA PORTERS, S.L. – Control Zona Blava C. Josep 
Tarradellas i Francesc Macià, agost 2016 

5.417,41 

BARNA PORTERES, S.L. – Servei Vigilància Zona Blava C. 
Mestre, Can Saragossa i Plaça Vila, mes de juliol de 2016 

5.461,46 

BARNA PORTERS, S.L. – Control Zona Blava C. Josep 
Tarradellas i Francesc Macià, mes de juliol 2016 

5.461,46 

MAGMACULTURA, S.L. – Servei Vigilància Instal·lacions 
Esportives mes d’octubre 2016 

19.843,00 

TOTAL SPROT OM 2014, S.L. – Fabricació Estructura per a 
entrenament funcional 

4.805,66 

RUBAU TARRES, S.A.U. – Formació Gual Carrer Torrentó 4.824,58 
SUMA TOTAL ............ 101.462,64 
 
FASE O CODI 400 



 

 
 

12 
 

CREDITOR EUROS 
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Manteniment i neteja 
clavegueram mes de setembre 2016 

48.769,55 

FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua potable mes de 
octubre 2016 

235.248,58 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadors 
Policia Local 

6.826,82 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Manteniment i Conservació 
Parc Sta. Clotilde mes octubre 2016 

7.179,46 

MON IBERS ROCS, S.L. – Reconstrucció Casa 6 del Poblat 
Ibèric del Turó Rodó 50% 

18.350,00 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Subm. Arbres i planta 
arbustiva ornamental div. Carrers i zones verdes 

9.280,51 

FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua potable mes de 
novembre 2016 

235.248,58 

SUMA TOTAL ............ 560.903,50 
 
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 469.725,12 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  
101.462,64 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 596.903,50 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

 
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 

 
48.14. – (...) 
 
48.15. – (...) 
 
48.16. – (...) 
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48.17. – (...) 
 
48.18. – (...) 
 
48.19. – (...) 
 
48.20. – (...) 
 
48.21. – (...) 
 
48.22. – (...) 
 
48.23. – (...) 
 
48.24. – (...) 
 
48.25. – (...) 
 
48.26. – (...) 
 
48.27. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001770  
 
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 

91/16 CONCEPTES VARIS (E) 3.265,65 
92/16 CONCEPTES VARIS (V) 8.881,13 
93/16 LLAR D’INFANTS (V) 130,00 
LL1650 DERIVACIÓ (E) 8.052,15 
LL1655 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 57.714,68 
LL1657 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 82.493,28 
LL1661 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 9.653,93 

TOTAL   170.190,82 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  170.190,82 euros. 
 
48.28. - PADRÓ AIGÜES MENSUAL - MES DE NOVEMBRE 
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REF EXP.: G212016001771  
 
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 relació dels obligats al pagament de la  TAXA PEL  
SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE DELS ABONATS QUE 
SUPEREN ELS 200 M3 DE MITJANA MENSUAL,     corresponent al  MES DE 
NOVEMBRE DE 2016, que importa la quantitat de CENT VUITANTA MIL SET-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (180.768,13 €) 
 
Consum d’aigua 85.669,72 
Rep. Canon d’aigua 78.281,65 
Conservació comptadors 348,79 
IVA aigua 16.395,22 
IVA conservació 72,75 
   
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
a) Del 9 de desembre de 2016 al 8 de febrer de 2017 en període voluntari, 
tots els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016-2017, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 
b) A partir del dia 9 de febrer de 2017, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
48.29. – (...) 
 
48.30. – (...) 
 
48.31. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
48.32. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DE L’ADMINISTRATIVA DEL 
CASAL DE LA GENT GRAN 
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REF EXP.: G132016000294  
 
El Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre el concurs-oposició de 
promoció interna convocat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
de data 10/06/2016, per cobrir dues places d’ Administratiu/va(Cat. C1), 
vacants a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, ha formulat 
la proposta de contractació a favor de la Sra. Wendy Osborne Worthington. 
 
Vist que la Sra. Wendy Osborne Worthington estava contractada, amb la 
categoria actual de Auxiliar Administrativa( Cat. C2) des del 1/06/2007. 
 
Atès que l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han 
observat totes les prescripcions previstes en les condicions de la 
convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER. Modificar el contracte de la Sra. WENDY OSBORNE 
WORTHINGTON, de conformitat amb la proposta del Tribunal Qualificador, a 
fi de contractar-la com a Administrativa (Cat. C1), amb efectes del proper 
dia 16 de desembre de 2016. 
 
SEGON. La contractada haurà d’aportar, si s’escau, dins del termini de 20 
dies a partir de la notificació de la seva proposta de contractació, els 
documents acreditatius de les circumstàncies i condicions a què es refereix 
la condició 7a de la convocatòria. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessada, a la Cap de 
la Secció del Casal de Jubilat i a Tresoreria Municipal, als efectes 
procedents. 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
48.33. – (...) 

 
SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 

 
OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 

 
 

48.34. – (...) 
 

48.35. – (...) 
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48.36. – (...). 
 
48.37. – (...) 
 
48.38. – (...) 
 
48.39. – (...) 
 
48.40. – (...) 
 
48.41. – (...) 
 
48.42. - APROVACIO PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANISTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIO DE LA 
URBANITZACIO LLORET BLAU I L'AJUNTAMENT DE LLORET 
 
REF EXP.: U342016000107  
 
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. 
 
L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la urbanització 
“Lloret Blau” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització 
dels treballs de neteja i repàs del vial de terra de connexió dels carrers 
Garrotxa i Noguera; formació de 2 plataformes de formigó pels contenidors 
d’escombraries als carrers del Maresme i La Selva; restauració i pintat dels 
rètols d’advertiment de bandes reductores i limitació de velocitat a 30 km/h 
i repintat de la senyalització horitzontal de tots els vials de la urbanització. 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
urbanització “Lloret Blau”, 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 “LLORET BLAU”, mitjançant el qual el 
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primer col·laborarà amb la quantitat de cinc mil set-cents seixanta-set 
euros (5.767.- €), per a l’execució dels treballs de neteja i repàs del vial de 
terra de connexió dels carrers Garrotxa i Noguera; formació de 2 
plataformes de formigó pels contenidors d’escombraries als carrers 
Maresme i Selva; restauració i pintat dels rètols d’advertiment de bandes 
reductores amb limitació de velocitat a 30 km/h, i repintat de la 
senyalització horitzontal de tots els vials de la urbanització. 
 
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 i previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, sense 
perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions que resultin 
preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística de 
Conservació de la Urbanització Lloret Blau i a la Intervenció Municipal pel 
seu coneixement i efectes. 
 
48.43. - PROPOSTA ACORD DE MODIFICACIO DELS TREBALLS 
CORRESPONENTS AL CONVENI 2011 ENTRE ECU FONT DE SANT 
LLORENÇ I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000109  
 
En data 31/10/2011 la Junta de Govern Local va aprovar el Conveni de 
Col·laboració amb l’entitat urbanística col·laboradora de conservació  de la 
Urbanització “La Font de Sant Llorenç”, per a la realització dels treballs de 
conservació i millores de la urbanització consistents en els treballs 
d’ordenació de l’entrada de la urbanització (Sector Nord).  
 
En data 17/11/2011 es va notificar a l’ECU l’aprovació del Conveni. 
 
Atès que dites  obres de construcció no van ser iniciades, en data 
24/10/2016 es va  atorgar  tràmit d’audiència a l’interessat. 
 
En data 21/11/2016 (RGE2016025131) Xavier Verdalet Gelpí, en 
representació de ECU Font Sant Llorenç, manifesta que: “En data 
11/04/2011 van signar un conveni entre l’Ajuntament i les ECU La Riviera i 
Font de Sant Llorenç i Arpellas Residencial SL, però que sembla que no va 
ser signat per la resta de compareixents. Que si no es van portar a terme 
les obres d’entrada de la urbanització pactades en el conveni 2011 va ser 
per causes totalment alienes a la nostra voluntat. Que per tal de gaudir de 
l’ajut que es va concedir, demano que es permuti la subvenció de 6.880 
Euros pels treballs de sanejament d’arrels i repàs d’asfaltat malmès del 
carrer Montecarlo de la urbanització”  
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions formulades, en el sentit d’acordar la 
modificació de l’objecte de  la col·laboració de 6.880.- € (sis mil vuit-
cents vuitanta euros) aprovada en el Conveni de l’any 2011,  inicialment 
prevista pels treballs d’ordenació de l’entrada a la Urbanització (Sector 
Nord) i destinar-la als treballs de sanejament d’arrels i repàs d’asfaltat 
malmès del carrer de Montecarlo.  
 
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.- El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al 
Pressupost de la Corporació, partida núm. 1510 78000 de l’any que 
correspongui. 
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “FONT DE SANT LLORENÇ” 
i a la Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes.  
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
48.44. - APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA DE 
SUBSTITUCIÓ DE CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE AL CARRER DE 
LES LLIMONES 
 
Ref. exp.: M332016000030  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 29 de novembre de 
2016, referent a l’aprovació de informe-acta d’aprovació extern emès pel 
coordinador de Seguretat i Salut Sr. José Luis Trallero Fernández, de 
l’empresa DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., en relació a l’obra 
de substitució del clavegueram i l’aigua potable al carrer de les Llimones. 
 
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 l’informe-acta d’aprovació favorable emès pel coordinador 
de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de l’empresa DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., relatiu al Pla de Seguretat i Salut de 
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l’obra de substitució del clavegueram i l’aigua potable al carrer de les 
Llimones. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Darzal Consultoría y Prevención, S.L., 
empresa coordinadora de la seguretat i la salut de l’obra, i a l’empresa 
Excavaciones Bermúdez S.L., com a adjudicatària de l’obra. 
 
48.45. - APROVACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS 
DE TITULARITAT MUNICIPAL, SITUAT AL C/ AIGUAVIVA, 20-24. 
Identificació de l'expedient: 35152016000540. 
 
Identificació de l'expedient: 35152016000540. 
 
FETS: 
 
1.- En data 23/07/2015, es va iniciar la tramitació de l’expedient per a 
l’APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL, SITUAT AL C/AIGUAVIVA, 20-24. 
 
2.- En data 25/08/2016, els Serveis Tècnics Municipals han emès l’informe 
favorable següent: 
 

“L’Ajuntament de Lloret de Mar en data 23/07/2015 emet certificat 
tècnic conforme l’establiment situat al c/ Aiguaviva, 20-24 (L2-L3), de 
120 m2 reuneix les condicions de seguretat i salubritat per poder obrir 
l’activitat de CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS. 
 
Atès que, l’habilitació per l’obertura de l’activitat s’ha de tramitat en 
règim de comunicació prèvia amb certificació tècnica, d’acord amb el 
que disposa l’article 23 i annex I.2 de l’Ordenança Municipal 
d’intervenció administrativa i control de les activitats. 
 
S’informa: que trobada correcta la documentació obrant en  l’expedient 
d’activitats aquesta s’entén legitimada”. 

 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
1.- L’article 8 de l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control  
de les activitats de Lloret de Mar, regula el règim jurídic i procedimental per 
a l’aprovació de projectes o documentació tècnica per a l’exercici d’activitats 
de titularitat municipal. 
 
2.- L’art. 57 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
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ambiental de les activitats, regula el règim d’intervenció ambiental en 
projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal. 
 
2.- L’Òrgan competent per a l’aprovació del projecte és la Junta de Govern 
Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015.  
 
Per l’exposat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL, situat al c/AIGUAVIVA, 20-24, condicionat al 
compliment dels valors límit d’emissió i les mesures preventives indicades 
en el projecte d’activitats, amb la finalitat de donar compliment a la 
normativa d’aplicació. 
 
48.46. - APROVACIÓ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE OBERT DE TITULARITAT 
MUNICIPAL, situat al c/BARCELONA, 9, ESC. F LOCAL 2. 
 
Identificació de l’expedient: 35152016000543. 
 
FETS: 
 
1.- En data 18/07/2016, es va iniciar la tramitació de l’expedient per a 
l’APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE OBERT DE TITULARITAT MUNICIPAL, 
situat al c/BARCELONA, 9, ESC. F LOCAL 2. 
 
2.- En data 25/08/2016, els Serveis Tècnics Municipals han emès l’informe 
favorable següent: 
 

“L’Ajuntament de Lloret de Mar en data 18/07/2016 emet certificat 
tècnic conforme l’establiment situat al c/ Barcelona, 9 Esc.F Local 2, de 
128,45 m2 reuneix les condicions de seguretat i salubritat per poder 
obrir l’activitat de CENTRE OBERT. 
 
Atès que, l’habilitació per l’obertura de l’activitat s’ha de tramitat en 
règim de declaració responsable, d’acord amb el que disposa la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de 
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
S’informa: que trobada correcta la documentació obrant en  l’expedient 
d’activitats aquesta s’entén legitimada”. 
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FONAMENTS DE DRET: 
 
1.- L’article 8 de l’Ordenança municipal d’intervenció administrativa i control  
de les activitats de Lloret de Mar, regula el règim jurídic i procedimental per 
a l’aprovació de projectes per a l’exercici d’activitats de titularitat municipal. 
 
2.- L’art. 57 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, regula el règim d’intervenció ambiental en 
projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal. 
 
2.- L’Òrgan competent per a l’aprovació del projecte és la Junta de Govern 
Local d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015.  
 
Per l’exposat, S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la DOCUMENTACIÓ TÈCNICA D'UN ESTABLIMENT 
DESTINAT A L'ACTIVITAT DE CENTRE OBERT DE TITULARITAT MUNICIPAL, 
situat al c/BARCELONA, 9, ESC. F LOCAL 2, condicionat al compliment dels 
valors límit d’emissió i les mesures preventives indicades en la 
documentació tècnica, amb la finalitat de donar compliment a la normativa 
d’aplicació. 
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
48.47. – (...) 
 
48.48. – (...) 
 
48.49. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
[firma] 
 

 


