ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 40/2016
Dia: 7 de octubre de 2016
Sessió: ORDINARIA
Horari: de 12:00 a 12:40 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
JORDI SAIS i GIRALT, Regidor Delegat
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat
DAVID REIXACH SAURA Secretari Accidental
ANA MARIA GAIRI RAMOS Interventor Accidental
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 30 de setembre de 2016, la qual, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ
SERVEIS JURÍDICS
40.1. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES N. 43 I 44 DEL
MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000532 11/16 CONCESSIÓ
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Vista la petició formulada per la Sra. Carmen Rosa Samblas, per la qual
manifesta la seva voluntat de renunciar a la concessió de les parades núm
43 i 67 del Mercat Municipal diari de Lloret de Mar.
Atès, que per la Secció de Gestió Tributària s’ha comprovat que la titular no
està al corrent del pagament de la Taxa per serveis al Mercat Municipal, ja
que el peticionari té un deute acumulat 1.687,55€ a data de 29 de
setembre de 2016.
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari.
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.Accedir a la petició formulada i acceptar la renúncia de la
concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar:
Peticionari
CARMEN ROSA SAMBLAS

Concessió
Parades núm. 43 i 44

SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 30 de
setembre de 2016, i sense dret a cap indemnització per part de la
sol·licitant.
TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a la peticionària com a
titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat
Municipal Diari.
QUART.- Que el peticionari haurà de liquidar el deute pendent acumulat en
concepte de taxa per serveis al Mercat Municipal, que equival, a data
29/09/16, a 1.687,55 €, inclosos els recàrrecs per impagament i interessos
de demora en aquella data.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i
Comerç respectivament, per al seu coneixement i efectes corresponents.
40.2. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, CONSISTENT EN l'
ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL
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ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS
D'ATLETISME DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000535 03/16 PN SP
Vist que la Junta de Govern Local en data 15/07/2016, va acordar requerir
a l’empresa CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA SL a fi que en el
termini màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en la
clàusula 12 del plec de condicions, per tal de poder procedir a l’adjudicació
del contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, tramitació ordinària, consistent en l’ASSESSORAMENT
EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL ESPECIALITZADES DE LA
GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME DE LLORET DE MAR.
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de
condicions.
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA
ELIA SL, el contracte administratiu de serveis consistent en
l’ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL
ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME
DE LLORET DE MAR, en base a la proposta efectuada per la Mesa de
Contractació en acta de data 30/06/2016, amb subjecció al plec de
condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa
es desprèn que el preu i la durada del contracte són els següents:
-

Preu:
11.040,80 €/any, IVA a part.
Preu servei puntual substitucions 185 € IVA a part
Durada: 2 anys , a comptar des de la data de la seva signatura. Si
ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més,
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini dels 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització del
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corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari,
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit.
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3425.22799 del
pressupost Municipal
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part
en la licitació, així com a la Intervenció municipal, a la secció d’esports i a
la Secció de Parcs i Jardins, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web
municipal.
40.3. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L'ATORGAMENT
D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA,
CONSISTENT
EN
LA
INSTAL·LACIÓ
DE
CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2016
REF EXP.: G112016000540 (Exp. 03/16 – autorització)
Vist l’informe emès en data 28/09/2016 des de la secció de Festes, a través
del qual es justifica la necessitat de procedir 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, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011.
Vist el plec de condicions administratives i jurídiques redactades pels
serveis jurídics d’aquest Ajuntament.
Atès allò establert als articles 55, 56, 58 i 60 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de licitació per l’atorgament de 6 autoritzacions
per a l’ús comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de
casetes/barraques per la Festa Major de Sant Romà 2016 de Lloret de Mar.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions administratives i jurídiques regulador
de la licitació, per a l’atorgament de les esmentades autoritzacions, i
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sotmetre’l a informació pública a través del perfil del contractant, per un
termini de 15 dies naturals.
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 10 del plec de condicions
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals
per presentar les sol·licituds, comptats a partir de l’endemà al de la inserció
de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament de Lloret
de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil del
Contractant”.
40.4. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LA PARADA N. 8, MAGATZEM
H PLANTA -1 I LA PLAÇA D'APARCAMENT N. 33 PLANTA -1 DEL
MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000541 (Exp. 12/16 – concessió)
Vista la petició formulada per la Sra. Mª CARMEN MORENO RODRIGUEZ de
data 16/08/2016 (RGE 18156/2016) per la qual manifesta la seva voluntat
de renunciar a la concessió de la parada n. 8, del magatzem H planta -1 i
de la plaça d’aparcament n. 33 planta -1 del Mercat Municipal Diari de Lloret
de Mar.
Vist l’informe favorable emès en data 03/10/2016, pel Tècnic de Promoció
Econòmica i Comerç.
Atès, que per la Secció de Gestió Tributària s’ha comprovat que la titular
està al corrent del pagament de la Taxa per serveis al Mercat Municipal.
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari.
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.- Accedir a la petició formulada per la Sra. Mª Carmen Moreno
Rodriguez i acceptar la renúncia de la concessió dels següents elements a
favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar:
Peticionari

Concessió
Parada n. 8, magatzem H planta
-1, plaça d’aparcament n. 33
planta -1

Mª CARMEN MORENO RODRIGUEZ

5

SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 30 de
setembre de 2016, i sense dret a cap indemnització per part de la
sol·licitant.
TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a la peticionària com a
titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat
Municipal Diari.
QUART.- Demanar a la concessionària que torni a l’Ajuntament (Àrea de
Promoció Econòmica i Comerç) les claus de la parada n. 8, del magatzem H
planta -1 i de la plaça d’aparcament n. 33 planta -1, en el termini com a
màxim de 5 dies després de la notificació d’aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessada, a l’Associació de
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i a
l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç respectivament, per al seu
coneixement i efectes corresponents.
40.5. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PER RENOVAR LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
REF EXP.: 10602016000040
Vist de l’Edicte d’aprovació de la convocatòria competitiva i convocatòria
única per a l’any 2016, per a l’atorgament de subvencions per renovar la
gespa de camps poliesportius de la Xarxa Bàsica del PIEC de la província de
Girona .
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria
amb la presentació de:
•

REPOSICIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL Import a sol·licitar: 37.500 € (Import màxim)

Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona (Servei d’Esports), un ajut de
37.500 €, per a la renovació de la gespa artifical del camp de futbol
municipal.
SEGON. Comunicar el present acord a la Diputació de Girona (Servei
d’Esports) i la secció d’Esports d’aquest ajuntament.
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40.6.
INCOACIÓ
DE
L'EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
PER
A
L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS
MUNICIPALS PROCEDENTS DE LA DEIXALLERIA DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000542 (Exp. 16/16 PL PC)
Vist l’informe emès en data 29/09/2016 per la Tècnica Mig de Medi
Ambient, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la
contractació del servei consistent en la gestió de residus especials
municipals procedents de la deixalleria de Lloret de Mar, conforme a allò
establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011.
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament.
Atès allò establert als articles 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat.
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de
licitació.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei
consistent en la gestió de residus especials municipals procedents de la
deixalleria de Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent,
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme
mitjançant el procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant
i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i
jurídiques regulador del procediment de licitació amb publicitat al perfil del
contractant per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de servei.
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del plec de condicions
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament
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de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil
del Contractant”.
40.7. - RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI
CONSISTENT EN LA GESTIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL
(SOM)
REF EXP.: G112016000543 (Exp. 04/15 PN)
Vist que la Junta de Govern Local en data 13/04/2015, va adjudicar al Sr.
JOAN CARLES DILLUNDÉ HUGAS el contracte de servei consistent en la
gestió del Servei d’Ocupació Municipal (SOM), per un preu de 23.700 €/any,
IVA a part, amb una durada de 2 anys, a comptar des de la signatura del
contracte, i, amb possibilitat de pròrroga expressa per un any més. El
contracte es va formalitzar en data 01/05/2015.
Vist que en data 06/10/2016 (RGE 21786/2016), el Sr. JOAN CARLES
DILLUNDÉ HUGAS, va presentar una sol·licitud en la que posa en manifest
que va ser el guanyador del concurs-oposició de la plaça del Tècnic Mig de
Promoció Econòmica en aquest ajuntament, i que la seva incorporació en
l’esmentada plaça està prevista en data 01/11/2016. Per tot això, sol·licita
que s’accepti la seva renúncia al contracte de servei consistent en la gestió
del Servei d’Ocupació Municipal (SOM), atesa la incompatibilitat de la seva
situació com a contractista amb la plaça guanyada del Tècnic Mig de
Promoció Econòmica.
Atès allò establert a l’article 223.c) del RD Legislatiu 3/2011, en relació a la
resolució dels contractes pel mutu acord entre l’Administració i el
contractista.
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 renúncia al contracte de servei, presentada pel Sr.
JOAN CARLES DILLUNDÉ HUGAS en data 06/10/2016 (RGE 21786/2016),
consistent en la gestió del Servei d’Ocupació Municipal (SOM), amb el motiu
descrit en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- RESOLDRE el contracte de servei per acord mutu entre
l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Sr. JOAN CARLES DILLUNDÉ HUGAS,
consistent en la gestió del Servei d’Ocupació Municipal (SOM), formalitzat
en data 01/05/2015, amb efectes a partir del dia 01/11/2016.
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TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. JOAN CARLES DILLUNDÉ
HUGAS, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la
secció de Promoció Econòmica i Comerç.
40.8. - AUTORITZACIÓ PROVISIONAL D'ÚS COMÚ ESPECIAL DE
DOMINI PÚBLIC D'UN D'ESPAI A LES DEPENDÈNCIES DE LA
PISCINA MUNICIPAL A L'EMPRESA GIROVENDING PER A MÀQUINES
EXPENEDORES DE BEGUDES I SNACKS
REF EXP.: G112016000544 - 02/16 AUTORITZACIÓ
Vist l’informe tècnic emès per el Director de la Piscina Municipal de data
14/09/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat d’oferir un
servei de begudes i snacks a les dependències de la Piscina Municipal.
Vista la necessitat de continuar oferint un servei als usuaris i treballadors,
per a que disposin de begudes i snacks, atès que les dependències de la
piscina municipal estan en funcionament tot l’horari d’obertura de la
instal·lació, i que ja es disposava de màquines expendedores des de que es
va obrir la piscina el 2014, s’ha optat per mantenir les 4 màquines
expenedores de begudes i snacks fins que s’adjudiqui el servei per licitació
del vending a totes les dependències municipals.
Vista la proposta presentada per l’empresa GIROVENDING SL d’ús dels
metres de superfície necessaris per a instal.lar 4 màquines de “vending” de
begudes i aliments a les dependències de la Piscina Municipal.
Vist que la durada de l’autorització és el termini comprès entre el dia
03/05/2016 al 3/12/2016. El cànon d’autorització provisional d’ús comú
especial de domini públic és de 350 €/any per màquina, per la superfície
necessària per a la instal·lació de 4 màquines de vending a dependències
de la Piscina Municipal.
Vist allò que disposa l’art. 56.3 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel
quan s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Local i l’article 92 de la
Llei 33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions
Públiques.
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.- Aprovar l’autorització provisional d’ús comú especial de domini
públic d’espai a les dependències de la Piscina Municipal a l’empresa
GIROVENDING SL per a màquines expenedores de begudes i snacks per a la
instal·lació i explotació de 4 màquines de vending, amb les característiques i
preus que s’annexen al present acord, per un cànon de 29,20 €/mes per
màquina ( total: 116,80 €/mes)
SEGON.- La durada del present autorització serà del 3 de maig al 31 de
desembre de 2016, prorrogable tàcitament fins a l’adjudicació de la licitació
prevista per a l’any 2017, per a totes les dependències municipals.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a GIROVENDING SL, al Director de
la Piscina Municipal i la Gestió Tributària pel seu coneixement i efectes
escaients.
40.09. - CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE L'AULA DE MÚSICA
ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000546 (Exp. 78/16 CM)
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació en data 06/10/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de l’Aula
de Música coordinada des del Pla Educatiu d’Entorn.
Vist que Aquesta aula anirà adreçada a infants de P5 a 6è de Primària
escolaritzats. L’activitat es realitzarà als bucs d’assaig del Teatre Municipal
de Lloret de Mar i tindrà una durada de vuit mesos. Per cada grup hi haurà
un mínim de 8 i fins a un màxim de 12 alumnes.
El total de participants a l’Aula Municipal de Música és de 75 com a màxim.

Vist que des de la secció d’Educació s’ha sol·licitat el pressupost per a dur a
terme l’esmentat servei al Sr. Josep Soto Guadalajara, que ascendeix a la
quantitat de 42€/ hora, IVA a part.
Vist que el servei de l’Aula de Música comprèn les següents condicions:
1) L’horari de les classes serà segons el quadre que s’exposa a continuació.
Cada grup farà una sessió a la setmana la qual tindrà una durada de 60
minuts.
AULA DE MÚSICA
DIMECRES
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17.30 a 18.30h (Guitarra)

1 grup

18.30 a 19.30h (Guitarra)

1 grup

DIJOUS
17.30 a 18.30h (Percussió)

1 grup

17.30 a 18.30h (Violí)

1 grup

18.30 a 19.30h (Guitarra)

1 grup

Amb un total de 50 participants inscrits.
2) Aquest servei comprèn les següents prestacions:
Direcció i professorat: L’adjudicatari garanteix que l’estructura d’aquesta
activitat estarà formada per un director amb titulació oficial en música i
solfeig i acreditar experiència en la docència musical (Estudis Superiors de
Música)
3) Obligacions de l’adjudicatari:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Professorat: Ha acreditat les titulacions oficials amb la música i el
solfeig així com l’experiència docent.
Subministrament de material fungible ( material de papereria...)
necessari per dur a terme les activitats programades durant el
desenvolupament de l’aula de música.
Durant l’horari del servei, el responsable de l’activitat / director ha
d’estar present a l’espai.
Anirà a càrrec de l’Ajuntament la consergeria i la neteja de les sales
d’assaig utilitzades.
L’Ajuntament de Lloret de Mar es farà càrrec del procés
d’inscripcions, cobrant als usuaris la taxa estipulada a les ordenances
fiscals corresponents.
L’adjudicatari haurà de presentar factura mensualment.
Organització de l’activitat de final de curs on es realitzarà una mostra
musical de cada grup de l’Aula Municipal de Música.
Una vegada finalitzada l’activitat s’haurà de presentar una memòria
valorativa final, en la que s’incloguin també les possibles activitats
complementàries realitzades, assenyalant els punts que caldria
revisar per a poder suggerir noves propostes de continuïtat (màx. 30
pàgines)
A la finalització de cada curs escolar, l’adjudicatari passarà una
avaluació a les famílies. Caldrà lliurar-la a la Secció d’Educació.
El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que
no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús
sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual,

11

•

•

prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per
tracta d'éssers humans. L’ incompliment d’aquesta obligació serà
causa de resolució del contracte, sens perjudici de les altres
conseqüències que legalment se’n derivin.
Per tal de complir amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica
del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de
voluntariat, l’adjudicatari està obligat a aportar certificats negatius
del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els
professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb
menors. En el cas de persones d’origen estranger o amb una altra
nacionalitat, hauran d’aportar també un certificat negatiu
d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals,
traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents.
Aquesta documentació s’ha de presentar 10 dies abans de l’inici del
servei de cadascun dels anys de vigència del contracte.

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 el Sr. Josep Soto
Guadalajara, consistent en l’Aula de Música coordinada des del Pla Educatiu
d’Entorn i organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import de
42€/hora, IVA a part, d’acord amb les condicions i obligacions descrites a la
part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3238/22706 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. Josep Soto Guadalajara, a la
secció d’Educació a i la Intervenció municipal per al seu coneixement i
efectes escaients.
40.10. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'UNA PART DE L'AULA DE
TEATRE COORDINADA DES DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN (MARIA
CALVET VIÑETS)
REF EXP.: G112016000547 76/16 CM
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Vist l’informe emès per la Tècnica d’educació en data 06/10/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar una part del servei
de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu d’Entorn i organitzada
per l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Vist que aquesta aula de teatre va adreçada a infants i joves de P4 a 2n de
Batxillerat escolaritzats.
Vist que l’activitat es realitzarà a les sales d’assaig del Teatre Municipal de
Lloret de Mar i tindrà una durada de 8 mesos (del 17/10/2016 al
31/05/2017), per cada grup hi haurà un mínim de 10 alumnes i un màxim
de 15 alumnes.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a la Sra. MARIA
CALVET VIÑETS que ascendeix a la quantitat de 35,00 €/hora, IVA a part.
Aquest servei comprèn les següents condicions:
Horari del servei corresponent a aquest contracte és:
DIMARTS
17.30 a 19.00h (1r i 2n)
0
19.00 a 20.30h (Batxillerat)
L’horari de les classes dependrà dels grups que es configurin un cop
acabades les inscripcions. Cada grup farà una sessió a la setmana la qual
tindrà una durada de 90 minuts.
Obligacions de l’adjudicatari:
• Professorat: han acreditat les titulacions oficials relacionades amb
pedagogia teatral, teatre i educació, interpretació i arts dramàtiques. (la
titulació del professorat s’haurà de presentar 15 dies abans de l’inici de
l’activitat, i serà obligació de l’adjudicatari comunicar a l’Ajuntament de
Lloret de Mar qualsevol canvi de professorat).
• Subministrament de material fungible ( Material de papereria, estètica,
atrezzo, vestuari,...)
necessari per dur a terme les activitats
programades durant el desenvolupament de l’aula de teatre.
• Anirà a càrrec de l’Ajuntament la consergeria i la neteja de les sales
d’assaig utilitzades.
• Organització de l’activitat de final de curs on es realitzarà una mostra
teatral de cada grup de l’aula de teatre.
• Una vegada finalitzada l’activitat s’haurà de presentar una memòria
valorativa final, en la que s’incloguin també les possibles activitats
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complementàries realitzades, assenyalant els punts que caldria revisar
per a poder suggerir noves propostes de continuïtat (màx. 30 pàgines).
• A la finalització de cada curs escolar, l’adjudicatari passarà una
avaluació a les famílies. Caldrà lliurar-la a la Secció d’Educació.
• El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no
hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús sexual,
assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i
explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers
humans. L’ incompliment d’aquesta obligació serà causa de resolució del
contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n
derivin.
Per tal de complir amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del
Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat,
l’adjudicatari està obligat a aportar certificats negatius del Registre
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris
que treballen en contacte habitual amb menors. En el cas de persones
d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també
un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o de on
són nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis
internacionals existents.
Aquesta documentació s’ha de presentar 10 dies abans de l’inici del
servei de cadascun dels anys de vigència del contracte.
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 amb la Sra. MARIA CALVET VIÑETS,
d’una part del servei de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu
d’Entorn i organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import de
35 €/hora, IVA a part amb les condicions i obligacions de la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3238/22706 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
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QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Sra. CALVET en la licitació, a
la secció d’educació a i la Intervenció municipal pel seu coneixement i
efectes escaients.
40.11. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'UNA PART DE L'AULA DE
TEATRE COORDINADA DES DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN (XAVIER
FLORES ROVIRA)
REF EXP.: G112016000548 - 77/16 CM
Vist l’informe emès per la Tècnica d’educació en data 06/10/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar una part del servei
de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu d’Entorn i organitzada
per l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Vist que aquesta aula de teatre va adreçada a infants i joves de P4 a 2n de
Batxillerat escolaritzats.
Vist que l’activitat es realitzarà a les sales d’assaig del Teatre Municipal de
Lloret de Mar i tindrà una durada de 8 mesos (del 17/10/2016 al
31/05/2017), per cada grup hi haurà un mínim de 10 alumnes i un màxim
de 15 alumnes.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a la Sr. XAVIER
FLORES ROVIRA que ascendeix a la quantitat de 35,00 €/hora, IVA a part.
Aquest servei comprèn les següents condicions:
Horari del servei corresponent a aquest contracte és:
DIMECRES
17.30 a 19.00h (5è i 6è)
19.00 a 20.30h (Secundària)
L’horari de les classes dependrà dels grups que es configurin un cop
acabades les inscripcions. Cada grup farà una sessió a la setmana la qual
tindrà una durada de 90 minuts.
Obligacions de l’adjudicatari:
• Professorat: han acreditat les titulacions oficials relacionades amb
pedagogia teatral, teatre i educació, interpretació i arts dramàtiques. (la
titulació del professorat s’haurà de presentar 15 dies abans de l’inici de
l’activitat, i serà obligació de l’adjudicatari comunicar a l’Ajuntament de
Lloret de Mar qualsevol canvi de professorat).
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• Subministrament de material fungible ( Material de papereria, estètica,
atrezzo, vestuari,...)
necessari per dur a terme les activitats
programades durant el desenvolupament de l’aula de teatre.
• Anirà a càrrec de l’Ajuntament la consergeria i la neteja de les sales
d’assaig utilitzades.
• Organització de l’activitat de final de curs on es realitzarà una mostra
teatral de cada grup de l’aula de teatre.
• Una vegada finalitzada l’activitat s’haurà de presentar una memòria
valorativa final, en la que s’incloguin també les possibles activitats
complementàries realitzades, assenyalant els punts que caldria revisar
per a poder suggerir noves propostes de continuïtat (màx. 30 pàgines).
• A la finalització de cada curs escolar, l’adjudicatari passarà una
avaluació a les famílies. Caldrà lliurar-la a la Secció d’Educació.
• El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no
hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús sexual,
assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i
explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers
humans. L’ incompliment d’aquesta obligació serà causa de resolució del
contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n
derivin.
Per tal de complir amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del
Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat,
l’adjudicatari està obligat a aportar certificats negatius del Registre
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris
que treballen en contacte habitual amb menors. En el cas de persones
d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també
un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o de on
són nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis
internacionals existents.
Aquesta documentació s’ha de presentar 10 dies abans de l’inici del
servei de cadascun dels anys de vigència del contracte.
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 amb el Sr. XAVIER FLORES ROVIRA,
d’una part del servei de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu
d’Entorn i organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import de
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35 €/hora, IVA a part amb les condicions i obligacions de la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3238/22706 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a el Sr. FLORES en la licitació, a la
secció d’educació a i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.
40.12. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'UNA PART DE L'AULA DE
TEATRE COORDINADA DES DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN (CARINA
GOMILA CATALÀ)
REF EXP.: G112016000549 - 79/16 CM
Vist l’informe emès per la Tècnica d’educació en data 06/10/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar una part del servei
de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu d’Entorn i organitzada
per l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Vist que aquesta aula de teatre va adreçada a infants i joves de P4 a 2n de
Batxillerat escolaritzats.
Vist que l’activitat es realitzarà a les sales d’assaig del Teatre Municipal de
Lloret de Mar i tindrà una durada de 8 mesos (del 17/10/2016 al
31/05/2017), per cada grup hi haurà un mínim de 10 alumnes i un màxim
de 15 alumnes.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a la Sra.
CARINA GOMILA CATALÀ que ascendeix a la quantitat de 35,00 €/hora, IVA
a part.
Aquest servei comprèn les següents condicions:
Horari del servei corresponent a aquest contracte és:
DIMARTS
17.30 a 19.00h (P4 i P5)

Carina Gomila

DIMECRES
16.00 a 17.30h (Secundària)

Carina Gomila

17.30 a 19.00h (3r i 4t)

Carina Gomila

DIJOUS
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17.30 a 19.00h ( P4/P5)

Carina Flores

DIVENDRES
17.30 a 19.00h (3r i 4t)

Carina Gomila

L’horari de les classes dependrà dels grups que es configurin un cop
acabades les inscripcions. Cada grup farà una sessió a la setmana la qual
tindrà una durada de 90 minuts.
Obligacions de l’adjudicatari:
• Professorat: han acreditat les titulacions oficials relacionades amb
pedagogia teatral, teatre i educació, interpretació i arts dramàtiques. (la
titulació del professorat s’haurà de presentar 15 dies abans de l’inici de
l’activitat, i serà obligació de l’adjudicatari comunicar a l’Ajuntament de
Lloret de Mar qualsevol canvi de professorat).
• Subministrament de material fungible ( Material de papereria, estètica,
atrezzo, vestuari,...)
necessari per dur a terme les activitats
programades durant el desenvolupament de l’aula de teatre.
• Anirà a càrrec de l’Ajuntament la consergeria i la neteja de les sales
d’assaig utilitzades.
• Organització de l’activitat de final de curs on es realitzarà una mostra
teatral de cada grup de l’aula de teatre.
• Una vegada finalitzada l’activitat s’haurà de presentar una memòria
valorativa final, en la que s’incloguin també les possibles activitats
complementàries realitzades, assenyalant els punts que caldria revisar
per a poder suggerir noves propostes de continuïtat (màx. 30 pàgines).
• A la finalització de cada curs escolar, l’adjudicatari passarà una
avaluació a les famílies. Caldrà lliurar-la a la Secció d’Educació.
• El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no
hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i abús sexual,
assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i
explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers
humans. L’ incompliment d’aquesta obligació serà causa de resolució del
contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n
derivin.
Per tal de complir amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del
Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat,
l’adjudicatari està obligat a aportar certificats negatius del Registre
Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris
que treballen en contacte habitual amb menors. En el cas de persones
d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també
un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o de on
són nacionals, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis
internacionals existents.
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Aquesta documentació s’ha de presentar 10 dies abans de l’inici del
servei de cadascun dels anys de vigència del contracte.
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 amb la Sra. CARINA GOMILA CATALÀ,
d’una part del servei de l’Aula de Teatre coordinada des del Pla educatiu
d’Entorn i organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import de
35 €/hora, IVA a part amb les condicions i obligacions de la part expositiva
d’aquest acord.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3238/22706 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Sra. GOMILA en la licitació, a
la secció d’educació a i la Intervenció municipal pel seu coneixement i
efectes escaients.
PRESSUPOST I COMPTABILITAT
40.13. - APROVACIÓ DE DESPESES
FASE AD CODI 220
CREDITOR
METAL.LICS TORDERA SLU.- Renovació baranes tram camí
de ronda entre carrer França i platja de Canyelles
CLECE SA.- Contracte neteja mes octubre 2016
CLECE SA.- Contracte neteja mes novembre 2016
SUMA TOTAL ............
FASE ADO CODI 240
CREDITOR
VIES BRAVES SWIMMING SL.- Promoció vies braves de
Lloret de Mar
UTE LLORET DE MAR.- Treballs de manteniment de
l’enllumenat públic mes de juliol 16
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EUROS
7.139,00
116.709,97
116.709,97
240.558,94

EUROS
5.445,00
7.428,88

JARDI, PEDRA I ARIDS SL.- Treballs realitzats a parcs i
jardins
PCL 2010 SL.- Prevenció legionel·la escoles i guarderies any
2016
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES.- Treballs reparació i
desviació canonada residual urb. Els Pinars zona verda
CONDADO DEL JARUCO, ENTITAT.- Conveni per la realització
d’obres parterres substitució panots voreres i enjardinament
varis carrers
CUBAS I CONTENEDORES PALLARES S.L.- Treballs realitzats
al c/ Narcís Macià i Domènech encreuament amb Avda.
Amèrica
CUBAS I CONTENEDORES PALLARES S.L.- Treballs realitzats
clavegueram mes de juliol de 2016
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.- Servei tractament
FORM agost de 2016
SUMA TOTAL ............
FASE O CODI 400
CREDITOR
FCC AQUALIA SA.- Treballs adequació i millora col·lector
bombament avda. Font de Sant Llorenç
FUNDACIO PRIVADA EL VILAR.- Conservació zones verdes
mes agost 2016
AGLOMERATS GIRONA, S.A.- Obres Urb. Tram Avda. De
Blanes entre tram Jardins i Avda. Vidreres Cert. Núm. 4
OBRES I PAVIMENTS BROSSA S.A.- Construcció pas de
vianants de formigó zona arbrada Avda. Rieral davant porta
Angels Alemany
BANCO SANTANDER S.A.- Adquisició vehicle 3922-HGB
Renault Tràfic Furgon
URVINA S.L.- Subm. 120 armilles Policies Locals
CERRAJERIA HERMANOS ESCORIZA, S.L.- Treballs realitzats
a la Llar Infants Lola Anglada
FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA SERGI.- Projecte
tarda jove mes de setembre 2016
FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA SERGI.- Projecte
intermediació en matèria habitatge mes de setembre 2016
PROACTIVA SERVEIS AQUATICS SL.- Servei vigilància
platges mes de setembre de 2016
FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA SERGI.desenvolupament pla local de ciutadania mes de setembre
2016
SUMA TOTAL ............
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5.472,10
6.740,91
5.661,38
8.149,00

4.967,69

5.273,89
26.116,87
75.255,72

EUROS
12.348,63
20.666,51
17.719,14
15.497,50

4.614,92
6.259,57
11.926,16
4.942,00
12.517,17
54.658,60
16.591,67

177.741,87

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 240.558,94 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
75.255,72 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 177.741,87 euros, corresponents a
compromisos adquirits per aquesta Corporació.
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
40.14. – (...)
40.15. – (...)
40.16. – (...)
40.17. – (...)
40.18. – (...)
40.19. – (...)
40.20. – (...)
40.21. – (...)
40.22. – (...)
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
40.23. - NOMENAMENT
POLICIA LOCAL

FUNCIONARIS

REF EXP.: G132016000258
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INTERINS

-AGENTS

DE

Vist l’ informe de l’ inspector en cap de la policia local, informant que per
necessitats del servei i per raons de màxima urgència, en motiu de vàries
baixes mèdiques de llarga durada que s’han produït en la secció de la policia
local, és necessari efectuar el nomenament de tres agents interins de policia
local.
Vist que el mes de juny es varen nomenar tres agents interins per cinc
mesos en motiu de la temporada turística amb el conseqüent augment de la
població i per tal de vetllar per la seguretat ciutadana.
Atès que els citats agents interins han realitzat satisfactòriament les
tasques encomanades i s’han adaptat als procediments de treball del servei
de la policia local.
D’acord amb el que estableix l’ article 38 del Decret Legislatiu 233/2002, de
25 de setembre, d’accés i mobilitat de les policies locals, en relació als
nomenaments de personal interí en els supòsits de màxima urgència, sense
observar el tràmit de convocatòria pública i el temps màxim de serveis a
prestar establert que no pot excedir de tres mesos.
Atès que aquest nomenament s’efectua d’acord amb el que estableixen els
arts. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’article 10.1.a) de la Llei 7/2007 de
12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els articles 282, 291 i 305
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 6, 7, 8, i 94 del Decret 214/90,
de 30 de juliol, i resta de disposicions vigents en la matèria.
Vista la Resolució 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. Nomenar funcionaris interins pel supòsit de màxima urgència, pels
motius citats en la part expositiva, als Srs. ALBERTO MARTINEZ LOPEZ i
NICO MULLERS BLEI i la Sra. LORENA RUIZ AVILA, amb categoria d’ agents
interins de policia local (Cat. C2) amb efectes 01/11/2016 fins a
31/12/2016.
Dins d’aquest període quedaran incloses les vacances que els hi
corresponguin pel temps treballat.
SEGON. Que es doni trasllat del present acord als interessats, a l’ Inspector
en Cap de la Policia Local i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents.
40.24. - MODIFICACIÓ CONTRACTE LABORAL OBRA PÚBLICA I
MANTENIMENT
REF EXP.: G132016000259
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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 del Sr. JOAN SALZMANN PARES.
Vist que el Sr. Joan Salzmann Pares estava contractat, amb la categoria
actual de Auxiliar Administratiu( Cat. C2) des del 31 de gener de 2005.
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 del Sr. JOAN SALZMANN PARES, de
conformitat amb la proposta del Tribunal Qualificador, a fi de contractar-lo
com a Administratiu (Cat. C1), amb efectes del proper dia 16 d’ octubre
d’enguany.
SEGON. El contractat 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’ interessat, al Cap de
Serveis Públics, a l’ Encarregat de manteniment i a la Tresoreria Municipal,
als efectes procedents.
40.25. - DESISTIR DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER COBRIR
UNA PLAÇA D'AGENT DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT CONCURS DE
MOBILITAT HORITZONTAL
REF EXP.: G132016000260
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 1/07/2016 va
aprovar les bases específiques que regeixen el procés de selecció mitjançant
concurs per cobrir una plaça d’ agent de policial local per mobilitat
interadministativa.
Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 8.2c) del Decret 233/2002, de
25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i
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mobilitat de les Policies Locals, estableix que un terç dels membres del
Tribunal de Selecció ha de ser integrat per representants del Departament
d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona en
representació de l’Escola de Policia de Catalunya i una en representació de
la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
Vist que, un cop sol·licitat el nomenament dels representants de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, l’ assessoria jurídica de la Subdirecció
General de Coordinació de la Policia, posa de manifest que, donat que el
Ministeri de Hacienda y Administraciones Públicas, va emetre en data
28/04/2016 una resolució desfavorable a l’ Ajuntament de Lloret de Mar, a
la consulta que aquest va efectuar relativa a la possibilitat de cobrir el
100% de les places ofertades d’agents de policia local, entenent que no es
podia procedir a cobrir aquesta taxa de reposició del 100% per no donar
compliment al principi d’estabilitat pressupostària en la liquidació del
pressupost de l’ exercici 2015, no pot proposar els seus representants en
aquest procediment de selecció.
Atesa la impossibilitat de designar la totalitat dels membres del Tribunal
qualificador d’aquest procediment de selecció pels motius a dalt exposats.
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.- Desistir del procediment de selecció pels motius citats a la part
expositiva.
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al web de l’
ajuntament, a l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Direcció
General de Seguretat Ciutadana i al tauler d’edictes d’aquesta corporació.
SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA
40.26. - APROVACIÓ BASES TÈCNIQUES PEL CONDICIONAMENT
D'UN MAGATZEM AL CARRER SANT PERE, NÚM. 23 DE LLORET DE
MAR
REF EXP.: U312016000021
FETS:
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D’iniciativa municipal, i a sol·licitud de la secció de Promoció Econòmica, els
Serveis Tècnics Municipals han redactat les Bases Tècniques per definir i
valorar el condicionament d’un magatzem de 7,44 m2 al carrer Sant Pere,
núm. 23 de Lloret de Mar, de titularitat municipal i actualment en desús.
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 la finca on s’ubica aquesta actuació com
a sol urbà consolidat, zona casc antic, subzona pati d’illa (clau 2.1C).

II.

En tractar-se d’unes obres interiors de condicionament en una
edificació existent, són d’aplicació els articles 12, 34, 35 i 37 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

III. 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 pel condicionament d’un magatzem
al carrer Sant Pere, núm. 23 de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i
redactades pels Serveis Tècnics Municipals, d’import 9.893,57 €, IVA inclòs.
SEGON.- Publicar els corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Web
municipal i Tauler d’Anuncis de la Corporació.
TERCER.- Notificar el present acord a les seccions de Serveis Jurídics,
Intervenció Municipal, Promoció Econòmica i d’Organització i Recursos
Humans de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
40.27. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REGULARITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR PPU5 MONT LLORET
REF EXP.: U312016000022
FETS:
1.- En data 21 de desembre de 2006, la Comissió Territorial d’ Urbanisme
de Girona aprovà definitivament el Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal
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(POUM) de Lloret, donà l’ assabentat en data 28 de juny de 2007 i va
ésser publicat al DOGC en data 24 d’octubre de 2007.
2.- Posteriorment, l’art. 268 de la Normativa Urbanística fou modificat per la
resolució adoptada del conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de data de 22 de gener de 2010 i publicada en el DOGC núm. 5560 de
data 4 de febrer de 2010, on es modificava parcialment l’article
esmentat i la delimitació de l’àmbit
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 27 de
juliol de 2011 aprovà definitivament la Modificació Puntual del POUM en
els arts. 222 i 245 de la normativa i dels plànols d’ordenació C8c, E5b,
F3a, F3c i G4d i correcció d’errades materials, i donà la conformitat al
Text refòs en sessió de data 2 de febrer de 2012, essent publicada al
DOGC núm. 6092 de data 21 de març de 2012.
4.- En data 2 de maig de 2012, RGE 7273, en Marià LÒPEZ i GARCIA,
actuant en representació de la Junta de Compensació de la urbanització
Mont Lloret, presentà la documentació del projecte de Regularització del
Pla Parcial Urbanístic del Sector PPU5 Mont Lloret, la qual fou aprovada
inicialment per acord de la Junta de Govern Local en sessió de data 25
de juny de 2012.
5.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 27 de
novembre de 2014 aprovà definitivament la Modificació Puntual del
POUM en l’art. 268 PPU5 Mont Lloret en execució de la sentència núm.
302/13 del T.S.J.C., essent publicada al DOGC núm. 6807 de data 10 de
febrer de 2015., quedant vigent en l’actualitat la redacció de l’article 268
de la Normativa Urbanística del POUM:
“Es correspon a l’anterior 3AB, excloent-ne l’àmbit del subsector 2 i unes parcel·les
de llevant.
1. OBJECTIUS
Minimitzar l’impacte de la transformació urbanística. Desclassificar el subsector
2, obtenir una gran superfície per a sistema d’espais lliures i zones verdes a la
part meridional, i concentrar l’edificabilitat del sector a la part nord que
coincideix amb la més consolidada.
2. ÀMBIT
Sector de sòl urbanitzable situat al nord del terme municipal. Limita a nordponent amb Lloret Residencial.
3. SUPERFÍCIE:
77,20 Ha
4. DENSITAT BRUTA D’HABITATGES:
9,9741 habitatges/Ha
5. EDIFICABILITAT BRUTA
0,1996115 m2st/m2sl
6. CESSIONS MÍNIMES:
Espais lliures i zones verdes
252.438 m2 (32,70%)
7. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ

26

El Pla Parcial Urbanístic haurà de relocalitzar a les parcel·les no edificades de la
part occidental del sector, que és la més consolidada, els aprofitaments que
corresponien a la part de llevant, que el POUM proposa com a sistema d’espais
lliures i zones verdes. Es redueix l’edificabilitat, si bé cal tenir en compte que
es minoren considerablement les despeses d’urbanització en concepte de
carrers que no caldrà executar i que també hi ha una gran superfície de sistema
d’espais lliures que no caldrà urbanitzar,
ja que es pretén conservar la
integritat del bosc actual.
Les edificacions seran agrupades o aïllades, i les primeres es disposaran amb
molta cura dins de franges de 20 m tocant als vials per tal de minimitzar el seu
impacte. Els projectes caldrà presentar-los amb seccions transversals cada 10
m i amb tots els arbres existents per tal de valorar en cada moment la seva
procedència. A més, en aquests casos caldrà presentar avantprojectes unitaris
per illes, per bé que es puguin desenvolupar per parts. D’altra banda, les
parcel·les corresponents als habitatges aïllats tindran una superfície mínima de
400 m2.
Les edificacions existents incloses en sòls de l’antic àmbit del 3AB que passen a
sòl no urbanitzable amb qualificació 5.3 podran consolidar el seu sostre fins a
150 m2 de sostre.
El Pla Parcial procurarà la salvaguarda del corredor biològic que afecta la part
llevant i, per tant, tant la urbanització de la vialitat inclosa fins arribar als
habitatges preexistents com les característiques d’aquests caldrà que siguin
amb la màxima atenció per garantir-ne la salvaguarda.
El desenvolupament del sector es condiciona a que s’estudiïn els cursos d’aigua
amb conques vessants superiors a 0,50 Km2 i es defineixi el perímetre de la
làmina d’aigua pels cabals Q10, Q100 i Q500 (amb les condicions de contorn
actuals definides per les edificacions, obres de pas i murs de defensa existents)
per tal de confirmar l’admissibilitat de les propostes d’ordenació de sòl
planificades, i determinar, si calen, modificacions puntuals de l’ordenació i/o
actuacions d’infraestructura hidràulica i/o mesures de protecció passiva
necessàries, tot segons els criteris tècnics aprovats pel Consell d’Administració
de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de juny de 2001 i modificats el 2 de març
de 2006 i les determinacions per la preservació dels riscos hidrològics de l’art. 6
del Reglament de la Llei d’Urbanisme. La redacció d’aquest document s’haurà
de realitzar segons les prescripcions incloses en la Guia Tècnica “Recomanacions
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local (ACA, març de 2003).
8. ÚS PRINCIPAL
Habitatge
9. ALTRES USOS COMPLEMENTARIS
Sanitari-assistencial, associatiu, aparcament, esportiu, religiós, cultural,
oficines-administratiu, restauració, hoteler i educatiu
10.SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel·lació en la modalitat de compensació
bàsica.
11. DESENVOLUPAMENT DEL PPU: 1er i 2on Quadriennis”

6.- En dates 23 de juny de 2015 [RGE 13196], 5 de juliol de 2016 [RGE
15.023] i 16 de setembre de 2016 [RGE 20.221], la Junta de Compensació
de la urbanització Mont Lloret, presentaren novament el projecte de
Regularització del Pla Parcial Urbanístic del Sector PPU5 Mont Lloret,
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redactat pels arquitectes Marià LÓPEZ, Jordi NAVARRO i Lluís SANS per
ajustar-se a les noves determinacions del POUM.
7.- En data 7 de setembre de 2015, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Girona determina que el present pla parcial no s’ha de
sotmetre a una avaluació ambiental atès que desenvolupa planejament
general que ha estat objecte d’avaluació ambiental.
8.- En data 27 de setembre de 2016, l’enginyer municipal emet informe,
pendent d’estudiar el projecte d’urbanització corresponent que prevaldrà
sobre la definició del projecte d’obres bàsiques presentat, on es relacionen
un seguit d’aspectes a esmenar.
9.- En data 28 de setembre de 2016, els Serveis Tècnics Municipals emeten
informe des del punt de vista estrictament tècnic, i sens perjudici de la
legislació sectorial vigent i de la resta d’informes escaients segons
procediment establert, que conclou que el projecte de Pla Parcial 5 del
sector Montlloret presentat s’ajusta als paràmetres que estableix el POUM
en l’art. 268 i en els plànols d’ordenació, motiu pel qual s’informa
favorablement el document presentat als efectes de la seva aprovació
inicial, amb el condicionant de que previ la seva aprovació definitiva el
document incorpori, les prescripcions dels diferents organismes que
n’emetin informe al respecte i les que figuren en el punt primer de l’apartat
de valoració de informe.
FONAMENTS DE DRET:
I.- Article 268 de la Normativa Urbanística del POUM de Lloret de Mar
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 65, 66, 87 i 89 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, amb el redactat de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de
modificació d’aquest text refós (en endavant TRLU); l’article 79 i ss., i
110.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme i 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.
III.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015,
l’òrgan competent per la present decisió és la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de data 25 de juny de 2012
d’aprovació inicial del Pla Parcial PPU5 Mont Lloret atès el punt sisè dels
antecedents.
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SEGON.- Aprovar inicialment del Projecte de Regularització del Pla Parcial
del sector PPU5 MONT LLORET, promogut per La Junta de Compensació del
sector Mont Lloret i redactat pels arquitectes redactat pels arquitectes Marià
LÓPEZ, Jordi NAVARRO i Lluís SANS, amb les prescripcions contingudes en
els informes tècnics emesos i que es concreten en:
•

la normativa:

- En l’Art. 16.5, Condicions de l’espai privat lliure d’edificació, caldrà regular de
manera especifica, la disposició de les piscines en les subzones B i C, pel que fa a
la distància a veïns.
- En l’Art. 19, Usos Permesos, caldrà distingir dels usos complementaris permesos,
els que es poden dur a terme en la planta baixa dels habitatges, en tant hi ha
usos complementaris que no son compatibles.
- En compliment de l’informe de 15/02/2013 de Dep. de Medi Ambient de la
Generalitat Caldrà incorporar amb literalitat en l’article 22 de la normativa el
següent redactat:
2. La normativa de desenvolupament del sector fixarà l'establiment d'una
franja de protecció d'incendis no inferior a 25 metres d'amplada.
- Caldrà rectificar la numeració de l’articulat en tant de l’article nº14 passa al 16 i
del nº19 al 21.
• els plànols d’informació:
- Plànol I-02. Caldrà rectificar els paràmetres urbanístics, de la llegenda en tant no
es corresponen amb els paràmetres vigents. La delimitació del sector haurà
d’incloure l’illa de parcel·les al nord del sector .
- Plànol I-04. Caldrà ajustar la superposició gràfica de la delimitació del POUM, es
troba desplaçat. En aquest plànol s’haurà de justificar que la superfície del sector
segons Pla Parcial no varia en +/- un 5% la superfície del POUM, tal com estableix
article 5 del POUM.
• els plànols d’ordenació:
- Plànol 05. Illa 10, 13 i 16. Caldrà grafiar les dades d’aquestes tres illes.
- Plànol 12 i ss. Caldrà que estiguin signats.
• els plànols d’urbanització bàsica (24 a 46):
-Les configuracions dels culs-de-sac s’ajustaran al plànols d’ordenació que en el
projecte d’Urbanització es justificarà que son executables, tenint en compte els
pendents del terrenys i sense perjudici del compliment de la legislació sectorial en
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
• pel que fa a les obres d’urbanització i serveis:
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El projecte d’urbanització, en compliment de l’apartat 1.4 de l’informe de
4/07/2013 del Dep. Territori i Sost. de la Generalitat (CTU), haurà de justificar
que les configuracions dels culs-de-sac son executables, tenint en compte els
pendents del terrenys i sense perjudici del compliment de la legislació sectorial en
matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.”
Aquest projecte d’urbanització igualment haurà de justificar el compliment de
l’article 26 del POUM, preveient les tècniques d’estabilització de terrenys
pronunciats allí on s’escaigui.
Pel que fa a l’urbanització caldrà matisar en la memòria, que la informació inclosa
en el Pla Parcial és orientativa i no vinculant i que a efectes d’urbanització
prevaldrà el que estableixi el projecte d’urbanització corresponent.
• Igualment segons informe tècnic emès des de l’àrea Serveis Públics per part de
l¡enginyer en data 27/09/2016 caldrà esmenar:
1. Aigua potable. La portada d’aigua a la urbanització des de la xarxa municipal
s’ha de fer des d’Els Pinars. L’opció de portar-la des de La Creu de Lloret no és
factible donat que el dipòsit és de capacitat insuficient.
També caldria estudiar la possibilitat de tenir l’abastament connectat des del
dipòsit anomenat “Sanchez” situat al c/ del Pas de la urbanització Lloret
Residencial, ja que l’Ajuntament de Lloret de Mar està estudiant la possibilitat
de recepcionar a curt termini la xarxa d’aigua d’aquesta urbanització.
L’alimentació del cabal suficient i la reserva d’aigua de la urbanització s’ha de
fer recuperant el dipòsit ubicat al Turó de la Mola.
Cal preveure una xarxa d’hidrants que cobreixi tota la urbanització de tipus H100 d’arqueta amb tapa a nivell de vorera. Els diàmetres de les canonades de
la xarxa han de ser dimensionats correctament (els indicats als plànols són
insuficients) de manera que es garanteixin les pressions i cabals necessaris.
2. Aigües pluvials. Els col·lectors de la xarxa han de ser de PE amb un diàmetre
mínim 400 mm per raons de manteniment. La solució que es plantegi ha de
preveure la recollida i conducció de les aigües fins a les lleres naturals.
Cal preveure embornals i reixes en els vials i a tots els cul de sac. Els
embornals han de ser del tipus homologat i amb bústia per recollir millor les
aigües en els trams amb major pendent i cabal.
S’han d’utilitzar els materials homologats per l’Ajuntament de Lloret de Mar
per a les instal·lacions del servei de Clavegueram.
Caldrà aportar l’estudi i càlculs corresponents.
3. Clavegueram. Els col·lectors de la xarxa han de ser de PE amb un diàmetre
mínim 400 mm per raons de manteniment. S’han d’utilitzar els materials
homologats per l’Ajuntament de Lloret de Mar per a les instal·lacions d’aquest
servei. Els bombaments han de tenir les característiques adequades perquè
siguin compatibles amb els materials homologats per l’Ajuntament i han de
disposar d’instal·lació per a la seva telegestió.
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El traçat dels col·lectors s’ha de fer passant per sota de vials públics
minimitzant els trams en zones de riera de difícil accés pel manteniment.
En cap cas s’acceptarà que parts de xarxes públiques de qualsevol servei es
situïn en propietats privades o en terrenys inaccessibles amb vehicles normals.
El projecte d’urbanització ha d’incorporar la solució per a la connexió de la
xarxa de clavegueram a la depuradora municipal de Lloret de Mar, d’acord amb
les previsions municipals de connexió de les urbanitzacions.
4. Vialitat i senyalització. El projecte d’urbanització ha d’explicar com es garanteix
l’evacuació de qualsevol punt de la urbanització en cas d’incendi (eliminació de
“culs de sac”).
La proposta final de senyalització, sentits de circulació i localització dels passos
de vianants s’haurà de concretar amb la Policia Local. En el cas de construir-se
passos elevats hauran de ser d’asfalt i amb col·locació de reixes als seus
extrems per permetre el pas d’aigua pluvial en les rigoles.
5. Subministrament elèctric. Caldrà aportar
subministrament d’energia elèctrica actualitzat.

l’estudi

de

l’empresa

de

6. Enllumenat públic. La xarxa d’enllumenat s’ha fer amb un tub de diàmetre 90
mm addicional en tot el seu recorregut en previsió. El traçat de línies
soterrades s’ha de fer amb arquetes cada 40 metres com a mínim i en cada
travessament de vial i canvi de direcció. Els pericons de registre tindran una
mida de 40 x 40 cm amb tapa de fosa classe C-250. Els travessaments de
calçada es faran perpendicularment a aquesta.
S’ha de preveure instal·lació d’enllumenat en tots els vials i passos entre
carrers que puguin utilitzar els vianants. En general, l’alçada dels punts de llum
serà de 5 metres i s’ha d’adaptar l’estudi lumínic i la col·locació dels punts de
llum per tal d’ajustar-lo a les previsions del Pla Director d’enllumenat públic
municipal i poder utilitzar làmpades de 70 w de VSAP o LEDs.
7. Xarxa telecomunicacions. Cal aportar estudi de Localret per a la implantació
dels serveis de telecomunicacions i projectar una xarxa de conductes soterrada
que pugui arribar a totes les parcel·les.
8. Recollida de residus. Els llocs on es situen els grups de contenidors han de ser
espais reservats en calçades, zones verdes o sistema d’espais tècnics que
permetin l’accés dels camions de recollida amb facilitat. Les ubicacions que es
determinin hauran de comptar amb una base de paviment de formigó
anivellada i un tancament perimetral per evitar la dispersió dels residus.
La tipologia i capacitat dels contenidors ha de ser la utilitzada en altres
urbanitzacions similars.
9.

Altres.
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9.1.

9.2.
9.3.

Cal preveure una ubicació per a instal·lació de grups de bústies. La
tipologia d’aquestes ha de ser la utilitzada en altres urbanitzacions
similars.
Parades bus. Previsió per a l’arribada del transport urbà fins els
accessos a la urbanització.
Caldrà preveure la desbrossada i tractament final de les zones verdes i
talussos que delimiten amb la vialitat. En alguna d’elles amb topografia
regular i adequada, s’ha de preveure la construcció de zones amb
elements de parc infantil.

TERCER.- Sotmetre el Projecte de Regularització del Pla Parcial Urbanístic
del Sector PPU5 Mont Lloret, de Lloret de Mar, a informació pública pel
termini d’UN MES, mitjançant la publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la província de Girona, a un medi de premsa d’àmplia
divulgació, al Tauler d’Anuncis Municipal i Web de la Corporació, durant el
qual es podrà consultar l’expedient i, si s’escau, presentar-hi al·legacions.
QUART.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en els termes previstos a l’art. 87 del TRLU i als altres departament afectats
per raó de llurs competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del
TRLU.
CINQUÈ.- Notificar la resolució a tots els propietaris de l’àmbit.
OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA
40.28. – (...)
40.29. – (...)
40.30. – (...)
40.31. – (...)
40.32. – (...)
40.33. – (...)
SERVEIS PÚBLICS
40.34. - APROVACIO DE LES BASES TECNIQUES PER A
L'ARRANJAMENT DE L'APARCAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE
LLORET DE MAR
REF EXP.: M332016000023
FETS:
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D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat les bases
tècniques per a l’arranjament de l’aparcament de la piscina municipal amb
un pressupost d’execució de 44.530,01€, abans d’IVA.
FONAMENTS DE DRET:
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. 34, 35 i 37.6 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 les bases tècniques per a l’arranjament de l’aparcament
de la piscina municipal, amb un pressupost d’execució de 44.530,01€,
abans d’IVA.
SEGON.- Publicar el corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de la
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler
d’Anuncis.
40.35.
APROVACIO
DEFINITIVA
DEL
PROJECTE
DE
CONDICIONAMENT DE L'APARCAMENT PUBLIC DEL PARC DE "CAN
XARDÓ"
REF EXP.: M332016000024
F E T S:
1.- La Junta de Govern Local en sessió de data 1 de juliol de 2016, disposà:
“Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de l’aparcament
públic del parc de “Can Xardó”, redactat per l’enginyer industrial Genís Negre Vila,
amb un pressupost d’execució de 272.531,45 euros, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies,
amb la publicació corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de la província,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Anuncis, durant el qual es
podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.”

2-. L’expedient ha romàs a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província núm. 164 de data 29 d’agost de 2016, al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya núm. 7185 de data 17 d’agost de 2016 i al tauler
d’anuncis municipal del 10 d’agost al 14 de setembre de 2016.
Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació, tal i
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Accidental i que
consta a l’expedient administratiu.
FONAMENTS

DE

DRET

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.
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 definitivament el Projecte de condicionament de
l’aparcament públic del parc de “Can Xardó”, redactat per l’enginyer
industrial Genís Negre Vila, amb un pressupost d’execució de 272.531,45
euros, IVA inclòs.
SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Anuncis municipal.
INFORMACIÓ I ANÀLISI DEL TERRITORI
40.36. - PROPOSTA NUMERACIÓ AL CARRER DEL RIU FLUVIA DE
L'URB. TURÓ DE LLORET
REF EXP.: 92
Vist que al capítol II del Títol II de l’ordenança Reguladora de l’Ús de la Via
Pública regula la retolació i numeració de les vies públiques i el Reglament
de “Población y Demarcación Territorial” aprovat per RD 2612/1996 de 20
de desembre.
Vist l’informe emès per la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori de data
30 de setembre d’enguany,
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. Assignar a la parcel.la cadastral 8378422DG8187N el número 43A
i a la 8179612DG8187N el número 43B per poder identificar-les
correctament a la base de dades.
SEGON.Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local,
al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que
cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al Departament de
Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de Turisme, als Serveis
de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de Girona, als Serveis de
Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a l’Oficina de Correus de Lloret
de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas Natural de Lloret de Mar i al Punt de
Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes
pertinents.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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