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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 50/2016 
Dia: 16 de desembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:50 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. 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: 
 
JORDI OROBITG SOLE 2n. Tinent d'Alcalde 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE Regidor Delegat 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO Regidor Delegat 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 12 de desembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 
SERVEIS JURÍDICS 
 
50.1. – (...) 
 
50.2. – (...) 
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50.3. – (...) 
 
50.4. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI  PER LA REDACCIÓ DEL PLA 
D'ACCIÓ COMERCIAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000654 102/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Comerç , a través del qual es posa de 
manifest la necessitat de contractar el servei per la redacció del Pla d’Acció 
Comercial de Lloret de Mar. 
 
Atès que des de la secció de comerç  s’ha sol·licitat pressupost per dur a 
terme el referit servei a diverses empreses, essent el més satisfactori als 
interessos municipals el presentat per ASOMARU SL que ascendeix a la 
quantitat 17.830,00 €, IVA a part 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 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 ASOMARU SL 
l’objecte del qual consisteix en la redacció del Pla d’Acció Comercial de 
Lloret de Mar  per un import de 17.830,00€, Iva a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
4311/22602 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a ASOMARU SL, a la secció de 
Comerç i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
50.5. - CONTRACTE MENOR DE MANTENIMENT DEL SOFTWARE DE 
GESTIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000655 101/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Director de la Piscina Municipal en data 05/12/2016,  
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el 
manteniment del software de gestió de la Piscina Municipal. 
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa 
VECTOR SL  que presentés pressupost per dur a terme el servei de 
manteniment, que ascendeix a la quantitat de 4.510 €, 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 servei de manteniment del 
software de la Piscina Municipal  per un import de 4.510€, IVA a part. 
 
SEGON.- Consignar l’import necessari per atendre a aquesta despesa al 
pressupost del 2017. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a VECTOR SL, a la Piscina 
Municipal i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients 
 
50.6. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI 
CONSISTENT EN LA GESTIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 
(SOM) 
 
REF EXP.: G112016000656 (Exp. 17/16 PL PC) 
 
Vist que en data 21/10/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei de gestió 
de Servei d’Ocupació Municipal (SOM), 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 
Plica núm. 1.- ANNA DÍAZ SERRA 
Plica núm. 2.- JORDI JUANOLA SAGARÓ 

 
Vist que en dates 23/11/2016, 24/11/2016 i 12/12/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
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Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 13/12/2016 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 la Sra. ANNA DÍAZ SERRA, per un import de 23.700 
€/any, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a la Sra. ANNA DÍAZ SERRA 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 2.370 €, 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 present 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. 
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7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. Cal, a més a més que els licitadors acreditin expressament 
els següents extrems: 

• Acreditar haver gestionat un servei d’ocupació, empresa de treball 
temporal o similar un mínim de dos anys.  

• Acreditar que, com a mínim 1 persona adscrita al contracte, 
disposarà de qualsevol de les següents titulacions: Estudis mínims de 
batxillerat o equivalents, amb experiència en l’àmbit administratiu i 
de gestió. Aquesta competència es podrà acreditar amb experiència 
en llocs de treball de naturalesa semblant, o bé amb formació, 
reglada o no. 

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 que es pugui ocasionar a tercers per temps de la 
durada del contracte.  

 
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 2016. 43330.22799 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la licitadora, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Promoció Econòmica i Comerç. 
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50.7. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER ALS TREBALLS DE 
RENOVACIÓ I MILLORA D'UN TRAM DE VORERA DEL CARRER 
BARCELONA 
 
REF EXP.: G112016000657 103/16 CM 
 
Vist l’informe emès per L’Enginyer municipal  en data 7/12/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar els treballs de 
renovació i millora d’un tram de vorera del carrer Barcelona. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a les empreses 
SECE, MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU I OBRES I PAVIMENTS BROSSA 
SA que presentessin pressupost per dur a terme l’obra, essent el més 
satisfactori el presentat per  OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA que 
ascendeix a la quantitat de 34.375,53 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra per als treballs de renovació i 
millora d’un tram de vorera del carrer Barcelona amb l’empresa OBRES I 
PAVIMENTS BROSSA,    per un import de 34.375,53 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1532/61907 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la secció d’Obres  
i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
50.8. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER ALS TREBALLS 
D'ARRANJAMENT DE L'ENTORN DE L'APARCAMENT DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000658 104/16 CM 
 
Vist l’informe emès per L’Enginyer municipal  en data 7/12/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar els treballs 
d’arranjament de l’entorn de l’aparcament de la piscina municipal. 
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Ates que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a les empreses 
RUBAU TARRÉS SAU, MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU I AGLOMERATS 
GIRONA SA que presentessin pressupost per dur a terme l’obra, essent el 
més satisfactori el presentat per  AGLOMERATS GIRONA SA que ascendeix a 
la quantitat de 35.339,02 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra per als treballs d’arranjament 
de l’entorn de l’aparcament de la Piscina Municipal amb l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA SA,    per un import de 35.339,02 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3410/63201 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la secció d’Obres  
i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
50.9. - ACORD DE NO PRORROGAR EL CONTRACTE DE SERVEI DE 
TRANSPORT DE  MATERIALS I MUNTATGES D'ESCENARIS O ALTRES 
INSTAL·LACIONS RELATIVES A ACTES ORGANITZATS O AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000660 (Exp. 14/15 PO) 
 
Vist que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 18/12/2015, 
es va adjudicar el servei de transport de materials i muntatge d’escenaris o 
altres instal·lacions relatives a actes organitzats o amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR 
(actualment FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS). El contracte es va formalitzar 
en data 04/01/2016. 
  
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte signat amb 
l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria una durada 
d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura,  i es preveia la 
possibilitat de prorrogar el mateix per a un any més per mutu acord. 
 
Vist que el 04/01/2017 finalitza el primer any de contracte. 
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Vist que en data 15/11/2016 (RGE 24728/16), la FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPRONIS va sol·licitar la pròrroga del contracte per un any més.  
 
Vist l’informe tècnic de data 09/12/2016, emès pel Dinamitzador Cultural en 
el que posa en manifest la necessitat d’iniciar una nova licitació del 
contracte de servei de transport de materials i muntatge d’escenaris o altres 
instal·lacions relatives a actes organitzats o amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, i , per tant,  no es considera procedent 
efectuar pròrroga del contracte vigent amb la FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPRONIS per un any més.  
 
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.- NO PROCEDIR A LA PRÒRROGA del contracte de servei de 
transport de materials i muntatge d’escenaris o altres instal·lacions relatives 
a actes organitzats o amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
adjudicat a la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS, d’acord amb clàusula 3ª 
d’aquest contracte. 
 
SEGON.- Requerir a la secció de Cultura, Festes i Tradicions perquè iniciïn 
els tràmits oportuns als efectes d’incoació d’una nova licitació del contracte, 
d’acord amb la part expositiva d’aquest acord.  
 
TERCER.- Requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS per tal que segueixi 
prestant, en règim de pròrroga forçosa, el servei de transport de materials i 
muntatge d’escenaris o altres instal·lacions relatives a actes organitzats o 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lloret de Mar, mentre no es 
resolgui el nou procediment de contractació, d’acord amb l’art. 235.a) del 
Decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals, sobre la obligació del contractista de seguir prestant el 
servei fins a l'adjudicació de la nova contractació. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS, a la 
secció de Cultura, Festes i Tradicions, i a la Intervenció Municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients.  
 
50.10. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT, A TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN VEHICLE TIPUS 
CAMIÓ AMB CAIXA BOLQUET I GRUA DESTINAT AL SERVEI 
MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS 
 
REF EXP.: G112016000661 - 15/12 PN SP 
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió  celebrada  el dia 29/10/2012,  
va adjudicar a l’empresa BANSACAR el contracte de subministrament, A 
TRAVÉS DE RÉNTING, D’UN TIPUS CAMIÓ BOLQUET I GRUA DESTINAT AL 
SERVEI MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS, CAMIÓ NISSAN CABSTAR 
35.11/2 BASICO CABINA ABATIBLE, AMB MATRÍCULA 6264-HNM per un 
import de 2.450,57 €/mensuals, IVA a part, el qual finalitza el proper 
15/01/2017. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins, en data 
30/11/2016, que posa en manifest que la necessitat de sol·licitar pròrroga 
dins el 15/06/2017. 
  
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 pròrroga del contracte de subministrament A TRAVÉS DE 
RÉNTING, D’UN TIPUS CAMIÓ BOLQUET I GRUA DESTINAT AL SERVEI 
MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS, CAMIÓ NISSAN CABSTAR 35.11/2 
BASICO CABINA ABATIBLE, AMB MATRÍCULA 6264-HNM, fins  
el15/01/2017. L’import del rènting és de 2.450,57 €/mensuals, IVA a part. 
  
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 169020400 del 
pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BANSACAR, a la 
Secció de Parcs i Jardins i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement 
i efectes escaients. 
 
50.11. - 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.: G112016000662 (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.  
 
Vist que en data 04/11/2016, la Junta de Govern Local va requerir a 
l’empresa SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL 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 SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL, va rebre correctament 
la notificació de l’esmentat acord en data 24/11/2016, no obstant, no va 
presentar cap documentació.  
 
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. 
 
Vist que el licitador que va quedar en quarta posició, d’acord amb el barem 
de mèrits, és AQUIDOS ARQUITECTES I GESTIÓ SLP, que va oferir un preu 
de 10.296 €, 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 AQUIDOS ARQUITECTES I GESTIÓ SLP, 
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 1.029,60€, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
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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. 

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. 
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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 AQUIDOS 
ARQUITECTES I GESTIÓ SL i SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL, així com a la 
Intervenció Municipal i a la secció d’Urbanisme. 
 
50.12. - APROVACIÓ ADDENDA AL 'CONTRACTE-PROGRAMA 2016-
2019, CORRESPONENT A LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
REF EXP.: G112016000663 - REF - CONVENI 19/16 
 
Vist que la Llei 12/2007 de Serveis Socials, en el seu article 41.5 preveu 
que la Generalitat ha d’establir convenis quadriennals de coordinació i 
cooperació interadministrativa amb els ens locals a fi de garantir la 
corresponsabilitat en la prestació de serveis socials i l’estabilitat dels serveis 
i de llurs professionals.  
 
Vist que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es té la 
voluntat de continuar avançant amb aquest model de relació pel període 
2016-2019.  
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 29/04/2016 es 
varen aprovar els projectes a presentar en el Contracte Programa per a 
l’any 2016 corresponents a la Secció de Joventut i de la Secció de Benestar i 
Família.  
 
Vista l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 tramesa pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, corresponent a la Pobresa Energètica, 
mitjançant la qual aporten a l’Ajuntament de Lloret de Mar una quantitat de 
28.380,00 €. 
 
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.- Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-2019 
corresponent a la Pobresa Energètica, mitjançant la qual el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la qual aporten a l’Ajuntament 
de Lloret de Mar la quantitat de 28.380,00 €. 
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SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la secció de Benestar i Família i a 
la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
50.13. – (...) 
 
50.14. - APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DE LA XARXA 
DE DESFIBRIL·LADORS DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000665 - CONVENI 45/16 
 
Vist que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(DIPSALUT), inclou en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 el programa de 
promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”. 
 
Vist que aquest Ajuntament, per acord Plenari de data 28/09/2009, es va 
adherir al Catàleg de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) 2009-2010. 
 
Vist que en data 11/03/2011 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Lloret de Mar va acordar presentar la sol·licitud, amb número de registre 
d'entrada RE 2011/1753, per a l’adquisició de 5 defibril·ladors mòbils dins el 
programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” (Exp. 10602011000016). 
 
Vist que en data 11/03/2011 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
Lloret de Mar va presentar la sol·licitud, amb número de registre d'entrada 
RE 2011/1754, per a l’adquisició de 13 defibril·ladors fixos dins el programa 
Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” (Exp. 10602011000017). 
 
Vist que en data 20/05/2013 i 14/06/2013 Dipsalut i l’Ajuntament de Lloret 
de Mar respectivament, van formalitzar conveni de cessió gratuïta de 13 
desfibril·ladors fixos i 5 desfibril·ladors mòbils a l’Ajuntament de Lloret. 
 
Vist que la vigència de l’esmentat conveni (Ref. 2011/382) es determina en 
el pacte dotzè que serà de 4 anys a comptar des de la data de la seva 
signatura. 
 
Vist que el Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut) en sessió ordinària del 8/03/2016 va renovar 
les bases reguladores del programa “Girona, territori cardioprotegit”. Entre 
els canvis introduïts es preveu mantenir les obligacions de manteniment 
dels desfibril·ladors instal·lats a Lloret fins el 31/12/2019. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (DIPSALUT), i aquest Ajuntament, que té per 
objecte  la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (DIPSALUT), a la Secció de Medi Ambient, a Serveis 
Jurídics (Subvencions) i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
50.15. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000137  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FONT SANT LLORENÇ, ENTITAT DE CONSERVACIÓ – Conveni 
per Conservació i millores Urb. Font de Sant Llorenç, treball 
sanejament arrels i repàs asfalt C/ Montecarlo 

6.880,00 

MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L. – Obres per la millora i 
reparació voreres a diferents punts població 

18.931,06 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Obres per als treballs 
de renovació i millora d’un tram de la vorera del Cr. 
Barcelona 

41.594,39 

AGLOMERATS GIRONA, S.A. – Treballs arranjament de 
l’entorn de l’aparcament de la Piscina Mpal 

42.760,21 

HPC IBERICA, S.A. – Subm. Elements de Jocs per al Parc 
Infantil de la Pl. Del Centre Cívic Can Carbó 

4.812,42 

SUMA TOTAL ............ 114.978,08€ 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ITISA- Subm. Pelet Escola Pere Torrent, Lola Anglada i 
Pompeu Fabra 

4.734,10 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Taxa Servei Tractament 
FORM octubre de 2016 

15.300,27 

UTE ESPORT LLORET – Servei Monitoratge Salvament 
municipal mes de novembre 2016 

41.319,46 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. – Consum elèctric Piscina Mpal. 
mes de novembre 2016 

17.649,01 
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BARNA PORTERS, S.L. – Servei Control Pàrquing Zona 
Esportiva mes de novembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Control Pàrquing Pere 
Torrent mes de novembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Control Pàrquing Barri 
Pescadors mes de novembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Control Pàrquing  Costa de 
Carbonell mes de novembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Control Pàrquing Fenals 
Autobusos mes de  novembre 2016 

11.369,16 

SERSA – Servei d’ajuda domicili mes de novembre 2016 SAD 
Municipal 

8.608,00 

NB OBRES I SERVEIS 1983, S.L. – obertura de Franges i 
altres treballs  

10.887,41 

NB OBRES I SERVEIS 1983, S.L. – Diversos Treballs 
enllumenat 

4.622,24 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering Lola Anglada mes 
de novembre 2016 

6.841,12 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei càtering Els Pops mes de 
novembre 2016 

5.016,00 

SUMA TOTAL ............ 171.823,41 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa 
Recollida Animals 4rt. Trim. 2016 

6.025,50 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges mes de 
novembre de 2016 

53.040,57 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja Viària mes de 
novembre de 2016 

219.894,19 

GBI SERVEIS, S.A.U.- Servei Recollida escombraries mes de 
novembre de 2016 

146.433,35 

GBI SERVEIS, S.A.U.- Servei Recollida Selectiva mes de 
novembre de 2016 

86.917,77 

GBI SERVEIS, S.A.U.- Servei Neteja i manteniment àrees 
Esbarjo mes de novembre 2016 

18.510,60 

CLECE, S.A. – Servei de neteja mes de novembre 2016 116.709,97 
FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – 
Desenvolupament Pla Local de Ciutadania novembre 2016 

16.591,67 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar Infants els Pops mes 
de novembre 2016 

26.790,00 

SUMA TOTAL ............ 690.913,62 
 
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: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 114.978,08 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  
171.823,41 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 690.913,62 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
50.16. – (...) 
 
50.17. – (...) 
 
50.18. – (...) 
 
50.19. – (...) 
 
50.20. – (...) 
 
50.21. – (...) 
 
50.22. – (...) 
 
50.23. – (...) 
 
50.24. – (...) 
 
50.25. – (...) 
 
50.26. – (...) 
 
50.27. – (...) 
 
50.28. – (...) 
 
50.29. – (...) 
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50.30. – (...) 
 
50.31. – (...) 
 
50.32. – (...) 
 
50.33. – (...) 
 
50.34. – (...) 
 
50.35. – (...) 
 
50.36. – (...) 
 
50.37. – (...) 
 
50.38. – (...) 
 
50.39. – (...) 
 
50.40. – (...) 
 
50.41. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001825  
 
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 

96/16 CONCEPTES VARIS (E) 178,50 
97/16 CONCEPTES VARIS (V) 11.912,90 

TOTAL   12.091,40 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  12.091,40 euros. 
 
50.42. – (...) 
 
50.43. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
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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. 
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 
PERÍODE CONCEPTE IMPORT 

28/11 AL 09/12 CURSOS MUNICIPALS 260,00 
28/11 AL 09/12 EDUCACIÓ  30,00 
28/11 AL 09/12 ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS  415.361,13 
28/11 AL 09/12 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS  2.408,70 
28/11 AL 09/12 LLOGUER PISCINA MUNICIPAL  4.059,05 
28/11 AL 09/12 SUBMINISTRAMENT AIGUA 4.659,24 
28/11 AL 09/12 APARCAMENTS MUNICIPALS 18.589,53 
28/11 AL 09/12 GRUA POLICIA MUNICIPAL  1.200,00 
28/11 AL 09/12 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 184,00 
28/11 AL 09/12 IMPOST CONSTRUCCIÓ  53.355,01 
28/11 AL 09/12 TAXA URBANÍSTICA  1.392,00 
28/11 AL 09/12 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 93,00 
28/11 AL 09/12 LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEH. LLOGUER 41,00 
28/11 AL 09/12 PADRÓ CEMENTIRI  11.178,00 
28/11 AL 09/12 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 850,82 
28/11 AL 09/12 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 796,30 
28/11 AL 09/12 LLAR D’INFANTS 978,50 
28/11 AL 09/12 PADRÓ GOSSOS 26,00 
28/11 AL 09/12 IMPOST BÉNS IMMOBLES  8.694,24 
28/11 AL 09/12 ABONAMENT TRANSPORT 72,80 
28/11 AL 09/12 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 14.151,16 
28/11 AL 09/12 FIANCES MEDI AMBIENT 1.071,54 
28/11 AL 09/12 LLOGUER PARADA MERCAT MPAL. 18,15 
28/11 AL 09/12 LLOGUER PARKING 193,60 
28/11 AL 09/12 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 5.187,90 
28/11 AL 09/12 ALTRES INSTAL.LACIONS 200,00 
28/11 AL 09/12 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  1.135,51 
28/11 AL 09/12 INSTAL.ALCIONS CULTURALS 1.572,00 
28/11 AL 09/12 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 5.173,62 
28/11 AL 09/12 INST.N O FIXES ESPECT. O ATRAC. 210,00 
28/11 AL 09/12 MERCADERIES 70,00 
28/11 AL 09/12 PLUSVALUA 59.868,93 
28/11 AL 09/12 QUOTES URBANÍSTIQUES 11.546,22 
28/11 AL 09/12 SERVEIS REPOGRAFIA 1,98 
28/11 AL 09/12 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS  971,20 
TOTAL    625.601,13 
 
Importa el present càrrec la quantitat de   625.601,13 € 
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50.44. – (...) 
 
50.45. – (...) 
 
50.46. – (...) 
 
50.47. – (...) 
 
50.48. – (...) 
 
50.49. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
50.50. - ACCEPTACIÓ JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA - 
TREBALLADOR LABORAL FIX. 
 
REF EXP.: G132016000304  
 
Vista la instància presentada pel Sr. JORDI ROIG COLLADO, treballador 
laboral fix d’aquest Ajuntament, amb categoria d’ Administratiu adscrit a la 
secció d’ obra privada i disciplina urbanística, que actualment gaudeix d’ 
una jubilació parcial consistent en una reducció del 50% de la seva jornada 
laboral i amb contracte de relleu, pel qual sol·licita la jubilació voluntària 
anticipada als 63 anys d’edat, amb efectes del proper 31 de desembre 
d’enguany, així com els beneficis per jubilació anticipada establerts en el 
vigent Acord entre l’Ajuntament i el seu Personal. 
 
Vist el que disposen la Llei 27/2011 de 1 d’agost; Llei 47/1998, de 23 de 
desembre; Llei 24/1997, de 15 de juliol; RD 1647/1997, de 31 de 
d’octubre; Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’ aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic i l’art. 17 del 
vigent Acord entre aquest Ajuntament i el seu Personal, així com la resta de 
disposicions vigents en la matèria. 
 
Atès que el Sr. JORDI ROIG COLLADO acredita 29 anys de servei en aquest 
Ajuntament. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atendre la sol·licitud efectuada pel Sr. JORDI ROIG COLLADO i 
comunicar-li que en la data abans esmentada (31 de desembre de 2016) 
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causarà baixa en el seu lloc de treball. Així mateix, agrair-li els anys de 
servei prestats en aquesta Corporació i desitjar-li el millor en la seva nova 
situació. 
 
SEGON.- Que pels serveis municipals corresponents, se li faciliti la 
documentació necessària per obtenir els beneficis de jubilació que li 
pertanyin, així com la indemnització que correspongui per jubilació 
anticipada. 
 
TERCER.- Que es doni trasllat d’aquest acord a l’ interessat i a Tresoreria 
Municipal, als efectes procedents.  
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
50.51. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
50.52. – (...) 
 
50.53. - APROVACIO PROPOSTA CONVENI ENTRE L'ENTITAT 
URBANISTICA COL·LABORADORA DE COMPENSACIO DE LA 
URBANITZACIO ELS PINARS I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000111  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores 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 Compensació de la urbanització “Els 
Pinars” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització dels 
treballs de col·locació de panot a la vorera del carrer Bellver, al llindar de la 
zona verda (400 m2). 
 
Que per part de l’Entitat, 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 
 



 
 
 

22 
 

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 
Compensació “ELS PINARS”, mitjançant el qual el primer col·laborarà amb 
la quantitat de set mil sis-cents quaranta-vuit euros (7.648.- €) per a la 
realització dels treballs de col·locació de panot a la vorera del carrer Bellver, 
al llindar de la zona verda (400 m2). 
 
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, 
sempre que hi hagi informe favorable dels 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 
Compensació “Els Pinars” i a la Intervenció Municipal pel seu coneixement i 
efectes. 
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
50.54. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT A LA URB. SERRABRAVA 
 
Ref. exp.: M332016000031  
 
En data 18/02/11 la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa EP 
Enginyeria Grup 7 SLP, la redacció de l’avantprojecte de recollida i 
conducció d’aigües residuals i plujanes dins l’àmbit del PAU 18 “Serrabrava 
Sud”. 
 
En data 22/11/13, l’empresa esmentada va presentar el projecte bàsic de 
xarxa de sanejament a la Urbanització Serrabrava, en l’àmbit del PMU 3 i 
els PAU 18 i 22 del POUM de Lloret de Mar, amb un pressupost de 
3.096.274,21 €, IVA a part. 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 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.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA:  
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Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic de xarxa de sanejament a la 
Urbanització Serrabrava, en l’àmbit del PMU 3 i els PAU 18 i 22 del POUM de 
Lloret de Mar, amb un pressupost de 3.096.274,21 €, IVA a part. 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 37 i ss del Decret 179/95 de 13 de juny, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, publicar l’Edicte 
d’aprovació al Butlletí Oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i Tauler d’Anuncis Municipal.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les Entitats de Conservació 
Urbanística Serra Brava i La Riviera, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 
 
50.55. - APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BÀSIC DE LA XARXA DE 
DRENATGE A LA URBANITZACIÓ SERRABRAVA 
 
Ref. exp.: M332016000032  
 
En data 18/02/11 la Junta de Govern Local va adjudicar a l’empresa E.P. 
Enginyeria Grup 7 SLP la redacció de l’avantprojecte de recollida i conducció 
d’aigües residuals i plujanes dins l’àmbit del PAU 18 “Serrabrava Sud”. 
 
En data 22/11/13, l’empresa esmentada va presentar el projecte bàsic de 
xarxa de drenatge a la Urbanització Serrabrava, en l’àmbit del PMU 3 i els 
PAU 18 i  22 del POUM de Lloret de Mar, amb un pressupost de 685.991,61 
€, IVA a part. 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 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.  
 
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 inicialment el Projecte bàsic de xarxa de drenatge a la 
Urbanització Serrabrava, en l’àmbit del PMU 3 i els PAU 18 i 22 del POUM de 
Lloret de Mar, amb un pressupost de 685.991,61 €, IVA a part. 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 37 i ss del Decret 179/95 de 13 de juny, del 
Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, publicar l’Edicte 
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d’aprovació al Butlletí Oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i Tauler d’Anuncis Municipal.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les Entitats de Conservació 
Urbanística Serra Brava i La Riviera, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
50.56. – (...) 
 
50.57. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

CULTURA 
 
50.58. - RETORN DEL PRÉSTEC TEMPORAL PER A L'EXPOSICIÓ 
ITINERANT "LLAVERIAS I EL MAR" 
 
REF EXP.: G452016000032  
 
Vist els acords de la Junta de Govern Local amb data 15/01/2016 i 
29/01/2016 , en els quals es fa referència al préstec temporal de les peces i 
objectes, relacionats a continuació, i que han format part de l’exposició 
itinerant “Llaverias i el mar”: 
  
Núm. Registre Nom objecte Autor 
1712 Maletí i paleta (conté pinzells i 

pots de pintura) 
Joan Llaverias 

1373 Montserrat, filla del pintor. 
Pintura sobre tela 

Joan Llaverias 

1713 Caixa amb aquarel·les Joan Llaverias 
066.194.012 Catàleg exposició a Can Parés 

“La Catalunya Grega” 
Joan Llaverias 

066.195.006 Projecte de cartell expositiu 
“Exposició d’aiguadas d’en 
Llaverias a Can Parés” 

Joan Llaverias 

066.195.011 Revista “El Cu-Cut!” Joan Llaverias 
066.195.010 Revista “En Patufet” Joan Llaverias 
1679 Calendari d’en Patufet Joan Llaverias 
1696 Tres dibuixos a llapis amb 

escenes de pescadors 
Joan Llaverias 

066.195.009 Cromolitografies (2 color i 2 Joan Llaverias 
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blanc i negre)  "Episodis 
històrics de Catalunya" i "El 
hombre y las fieras" 

066.194.004 Plec d’apunts Joan Llaverias 
1708 Oli sobre tela – Caleta amb 

imatge del castell 
Joan Llaverias 

1701 Aquarel·la – Camí de la caleta 
d’en Trons 

Joan Llaverias 

1410 Oli sobre tela – La bassa del 
molí 

Joan Llaverias 

2362 Oli sobre tela  - La processó de 
Sta. Cristina 

Joan Llaverias 

1707 Els pins d’en Sitre Joan Llaverias 
066.195.004 Bloc de dibuix en llibreta espiral Joan Llaverias 
 
Atès que l’exposició s’ha pogut visitar en els tres museus: Ajuntament de 
Lloret de Mar – Can Saragossa, Museu Marítim de Barcelona i a la Biblioteca 
– Museu Víctor Balaguer i que per tant es dóna per finalitzada aquesta i com 
a conseqüència cada museu recupera les peces i objectes cedits. 
 
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. Donar compte del retorn a l’Ajuntament de Lloret de Mar de les 
peces i objectes anteriorment relacionades, que han format part de la cessió 
temporal per a l’exposició “Llaverias i el mar”, i que pertanyen al fons 
historicoartístic d’aquesta corporació. 
 
SEGON. Comunicar el present acord als interessats. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


