ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 51/2016
Dia: 23 de desembre de 2016
Sessió: ORDINARIA
Horari: de 09:30 a 10:20 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
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat
DAVID REIXACH SAURA Secretari Accidental
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons
S’han excusat d’assistir-hi:
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA 3r. Tinent d'Alcalde
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat
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 16 de desembre de 2016, la qual, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ
SERVEIS JURÍDICS
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51.1. - DONAR COMPTE A LA JGL DE L’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ
– SOC Programa Treball i Formació 2016 (ORDRE TSF/296/2016,
de 2 de novembre)
Vista la resolució de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies pel qual ens comuniquen que ens han atorgat la
subvenció per a la contractació laboral i la formació de persones en situació
d'atur amb la finalitat d'afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva
ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic.
Vist que en data 19/12/2016, s’ha dictat Decret d’Alcaldia núm. 3063/2016,
d’acceptació de subvenció del SOC del Programa Treball i Formació 2016
(ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre)
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-se’n per assabentats del Decret d’Alcaldia núm. 3063/2016
dictat en data 19/12/2016, del tenor literal següent:
“Vist l’escrit de resolució d’atorgament de la subvenció d’acord amb la
Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al
Programa de Treball i Formació, modificada per la Resolució
TSF/2566/2016, de 15 de novembre i expedient:
Línia A: EXP2016/PANP/SPOO0026

Línia B: EXP 2016/PANP/SPOO/0026
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Línia C EXP 2016/COOR/SPOO/0026

RESOLC:
PRIMER.- Acceptar la subvenció atorgada per les 3 línies d’actuació,
concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
SEGON.- Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament
d’aquesta subvenció.
TERCER.- Comunicar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya SOC,
Àrea Econòmica, Promoció Econòmica i Comerç, Tresoreria i Recursos
Humans d’aquest ajuntament. ”

51.2. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ' SERVEI DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE
RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS
REF EXP.: G112016000659 (Exp. 43/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa BIDONES J.P GARCIA SL, s’ha sol·licitat la
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en el servei de recollida i
gestió de residus especials en petites quantitats.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 07/10/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada en metàl·lic el 20/07/2015 (n.
registre 1607/2013).
Vist l’informe emès per la secció de Medi Ambient en data 30/09/2016,
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conforme és procedent la devolució de la fiança.
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança
segons el següent detall:
EMPRESA
BIDONES JP GARCIA SL

LICITACIÓ
03/13 PN SP

IMPORT REGISTRE
1.800,00 1607/2013

SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora,
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients.
51.3. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RENOVACIÓ DEL
CLAVEGUERAM AL CARRER PLA DE FENALS
REF EXP.: G112016000667 105/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 14/12/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra per la
renovació del clavegueram al carrer Pla de Fenals (entre el carrer Riu de la
Plata i l’Avinguda Amèrica).
Atès que es tracta s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa Cubes i
Contenidors Pallarès,SL que presentés pressupost per dur a terme l’obra,
que ascendeix a la quantitat de 24.559,22 €, 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.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra per la renovació del
claveguram del carrer Pla de Fenals,
per un import de 24.559,22 €, IVA a
part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/1600/62700 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interesat, a la secció de
Serveis Públics i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients
51.4. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RENOVACIÓ DEL
CLAVEGUERAM AL CARRER SANT TOMÀS.
REF EXP.: G112016000668 106/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 14/12/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra per la
renovació del clavegueram al carrer Sant Tomàs.
Atès que es tracta s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa Cubes i
Contenidors Pallarès,SL que presentés pressupost per dur a terme l’obra,
que ascendeix a la quantitat de 46.703,13 €, 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 la renovació del
claveguram del carrer Sant Tomàs, per un import de 46.703,13 €, IVA a
part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/1600/62700 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interesat, a la secció de
Serveis Públics i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.
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51.5. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RENOVACIÓ DEL
CLAVEGUERAM AL CARRER FRANCESC TORRECASSANA
REF EXP.: G112016000669 107/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 14/12/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra per la
renovació del clavegueram al carrer Francesc Torrecassana.
Atès que es tracta s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa Cubes i
Contenidors Pallarès,SL que presentés pressupost per dur a terme l’obra,
que ascendeix a la quantitat de 32.967,59 €, 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 la renovació del
claveguram del carrer Francesc Torrecassana, per un import de 32.967,59
€, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/1600/62700 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interesat, a la secció de
Serveis Públics i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.
51.6. - CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL ' DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
DEL CONTRACTE D'ASSESSORAMENT A FAMÍLIES AMB FILLS/ES
REF EXP.: G112016000670 (Exp. 42/16- diversos)
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 11/11/2016, es va
aprovar la
següent devolució de la fiança del contracte de servei
d’assessorament a famílies amb fills/es :
“Vist que per part de l’empresa VIDA LLORET SCP, s’ha sol·licitat la
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en el servei
d’assessorament a famílies amb fills/es.
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Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 7/10/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu en data
27/01/2015 (2015INGD-17).
Vist l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data
10/11/2016, conforme és procedent la devolució de la fiança.
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la
fiança segons el següent detall:
EMPRESA
VIDA LLORET SCP

LICITACIÓ
12/15 PN

IMPORT
699,00€

PARTIDA
320081

SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del
compte bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb
l’empresa licitadora, atès que la devolució es farà mitjançant
transferència bancària.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la
Intervenció i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes
escaients.”
Vist l’error material produït en aquest acord que disposava que l’interessat
era GRUP VIDA LLORET SCP i el correcte és el Sr. ALEXANDRE MASET
CASTELLÓ.
Atès allò establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació a la rectificació d’errors materials.
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 la rectificació d’error material produït en l’acord de la
Junta de Local en data 11/11/16 pel que fa a l’interessat de la sol·licitud de
devolució de la fiança del contracte de servei d’assessorament a famílies
amb fills/es a favor del Sr. ALEXANDRE MASET CASTELLÓ.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat, a la Tresoreria, i a la
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients.
51.7. - DONAR COMPTE DE LA RATIFICACIÓ DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ DE L'ANY 2017, DEL CONVENI D'ADHESIÓ A LA XARXA
DE MUSEUS MARITIMS DE LA COSTA CATALANA.
REF EXP.: G112016000671 - CONVENI 16/07
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12/04/2007,
va aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per adherir-se a la Xarxa de
Museus Marítims de la Costa Brava i treballar conjuntament i dur endavant
programes d’estudi i difusió del patrimoni marítim i programes de
conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni marítim, a
través del Museu del Mar.
Vista la Resolució de data 07/11/2016 del director general del Consorci de
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, per la qual es ratifica el
programa d’actuació per a l’any 2017 corresponent a la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana.
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13
de juny, en relació als convenis interadministratius.
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 de la Resolució de data 07/11/2016 del director
general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona,
per la qual es ratifica el programa d’actuació per a l’any 2017 corresponent
a la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.
SEGON.- Aquest programa de 2016 fixa un cost per aquest Ajuntament de
600 €, havent-hi suficient consignació a la partida 3340.22609 del
pressupost de l’any 2017.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci de Drassanes Reials, a la Secció
de Patrimoni Cultural i a la Intervenció Municipal.
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51.8.
ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
ADMINISTRATIU,
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL
DEL CONTRACTANT, DE L'OBRA DEFINIDA EN EL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE L'APARCAMENT PÚBLIC DEL PARC DE CAN
XARDÓ
REF EXP.: G112016000673 - 15/16 PL PC
Vist que la Junta de Govern Local en data25/11/2016, va acordar requerir a
l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, a fi que en el termini màxim de 10
dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a
l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació amb anunci al perfil del
contractant, tramitació ordinària, del contracte de l’obra definida en el
projecte de condicionament de l’aparcament públic del parc de Can Xardó.
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, s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als
anuncis i publicacions efectuades.
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 23/11/2016, a la
vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics en data 17/11/2016.
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes.
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 AGLOMERATS GIRONA SA, el contracte
administratiu consistent en l’obra definida en el projecte de
acondicionament de l’aparcament públic del Parc de Can Xardó, en base a la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data
23/11/2016, amb subjecció al plec de condicions economicoadministratives i
jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini
d’execució del contracte són els següents:
-

Preu:
168.924,45 €, IVA a part
Millores: 30.600 €
Termini d’execució: 10 setmanes, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de
l’obra.
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SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim 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 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 1330.63201 del
pressupost municipal.
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en
la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la
secció d’obra pública, i, trametre al BOP de Girona un anunci de la
formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb allò
establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del
Contractant.
51.9. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MONITORATGE I DINAMITZACIÓ DE
LA SECCIÓ DE JOVENTUT A LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000674 (Exp. 12/16 PL PC )
Vist l’informe emès en data 13/12/2016 pel Tècnic de la secció de Joventut,
a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del
servei consistent en la prestació del servei de monitoratge i dinamització de
la secció de Joventut a 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 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei
consistent en la prestació del servei de monitoratge i dinamització de la
secció de Joventut a Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent,
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme
mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.
SEGON.Aprovar
inicialment
el
plec
de
condicions
economicoadministratives i jurídiques regulador del procediment obert per a
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert
en 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 darrera publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- D’acord amb el que preceptua l’article 277.1 del DL 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de
20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació del darrer anunci publicat
al Butlletí Oficial de la Província o al DOGC.
51.10.
INCOACIÓ
EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
PER
A
L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL
CONTRACTANT, PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE RENOVACIÓ
DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A LA TRAVESSIA DELS AMICS
A LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000675 (Exp. 20/16 PL PC)
Vist l’informe emès en data 02/12/2016 per l’Enginyer Municipal, a través
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació d’obra
consistent en renovació de paviments i infraestructures a la Travessia dels
Amics a 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.
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa d’obra consistent
en renovació de paviments i infraestructures a la Travessia dels Amics a
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 urgent.
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 d’obra.
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del plec de condicions
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 13 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
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil
del Contractant”.
51.11. – (...)
PRESSUPOST I COMPTABILITAT
51.12. - APROVACIÓ DE DESPESES
REF EXP.: G222016000142
FASE AD CODI 220
CREDITOR
AGLOMERATS GIRONA, S.A. – Obres de condicionament de
l’aparcament Públic Can Xardó
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Renovació del
Clavegueram al Cr. Pla de Fenals entre Cr. Riu de la Plata i
Av. Amèrica
CUBAS
Y
CONTENDORES
PALLARES
–
Renovació
Clavegueram del Cr. Sant Tomàs
CUBAS Y CONTENDORES PALLARES – Renovació del
Clavegueram al Cr. Francesc Torrecassana
FCC AQUALIA, S.A. – Increment del Preu Contracte
Retribució aigua Potable Abril a Desembre 2016
AUDIOSELVA, S.L. – Subministrament Material Tècnic per al
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EUROS
204.398,58
29.716,65

56.510,78
39.890,78
67.708,72
20.593,85

Teatre Municipal
PROACTIVA SERVEIS AQUATICS – Servei Vigilància Platges
de juny a octubre 2016, anul·lació resta per duplicitat ADO
16/4592
CERRAJERIA HNOS ESCORIZA, S.L. – Adequació coberta
Casa de la Cultura corresponent a la Zona del Casal de la
Gent Gran
SERVICIOS ESPECIALIZADOS – Obra Teatre “Al Galope” el
dia 22/10/16 sobrant S/Informe
SUMA TOTAL ............

-7.217,79

6.413,00

-4.911,39
413.103,18€

FASE ADO CODI 240
CREDITOR
MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. – Servei Manteniment Jardins
de Santa Clotilde novembre 2016
SERRA BRAVA, ENTITAT CONSERVACIÓ – Pagament quotes
endarrerides Urb. Serra Brava
ETRA BONAL, S.A. – Instal· de Regulació semafòrica de pas
de vianants Av. Alegries davant Policia Local
SERSA – Servei d’ajut a domicili SAD PROPED mes de
novembre 2016
EULEN, S.A. – Servei de neteja Piscina municipal mes de
novembre 2016
FUNDACIÓ VICENTE FERRER – Concessió Ajuts Projectes de
Solidaritat i Cooperació per a països en vies de
desenvolupament
AGERMANANMENT SENSE FRONTERES – Concessió ajuts
projectes de solidaritat i cooperació per a països en vies de
desenvolupament
AMICS D’ODISHA – Concessió ajuts projectes de solidaritat i
cooperació per a països en vies de desenvolupament 2016
FUNDACIÓ CAMPANER – Concessió ajuts projectes de
solidaritat i cooperació per a països en vies de
desenvolupament 2016
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. – Interessos demora
S/Sentencia n.172/2016 Recurs Ordinari 449/2011 Contracte
Obres Nou Edifici Pl. Pere Torrent
SUMA TOTAL ............

EUROS
7.035,34
6.365,20
20.621,63
19.392,00
7.261,75
10.000,00

6.000,00

6.000,00
3.664,00

310.237,51

396.577,43

FASE O CODI 400
CREDITOR
EUROS
UTE MANTENIMENT LLORET – Manteniment Integral i de 9.360,86
Conservació de la Piscina novembre 2016
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FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament
projecte intermediació matèria Habitatge mes de novembre
2016
FUNDACIO SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament
Tarda Jove mes de novembre de 2016
CEL OBERT ARQUITECTURA, ENG. – Cens d’habitatges buits
de Lloret de Mar
TIC SERVEIS, S.C.P. – Organisme, descripció i catalogació
Arxiu mes de desembre 2016
SUMA TOTAL ............

12.517,17

4.942,00
14.474,00
5.566,00
46.860,03

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 413.103,18 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
396.577,43 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 46.860,03 euros, corresponents a
compromisos adquirits per aquesta Corporació.
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
51.13. – (...)
51.14. – (...)
51.15. – (...)
51.16. – (...)
51.17. – (...)
51.18. – (...)
51.19. – (...)
51.20. – (...)
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51.21. – (...)
51.22. – (...)
51.23. - RELACIÓ DE BAIXES
REF EXP.: G212016001879
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
100/16
101/16

IMPORT

CONCEPTES VARIS (E)
CONCEPTES VARIS (V)

2.326,24
2.072,21

TOTAL

4.398,45

Importa la present relació de dates la quantitat de 4.398,45 euros.
51.24. - APROVACIÓ
LLORETENCS.

PREU

VENDA

REPRODUCCIÓ

GEGANTS

Vist que l’ordenança que regula els Preus Públics Municipals estableix que la
Junta de Govern Local fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades per
l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.
Vist que segons informe emès pel Departament de Cultura, Festes i
Tradicions d’aquest Ajuntament, que amb motiu de la celebració del 25è.
Aniversari dels gegants lloretencs “Es Nais” i Miss Ling”, es proposa
l’elaboració de reproduccions de cartró, establint el preu de venda en
62,00 € per parella.
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 i fixar el preu de venda en 62,00€.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament de Cultura, Festes
Tradicions i a la Intervenció Municipal als efectes escaients.
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51.25. - APROVACIÓ AFECCIÓ DE BÉNS.
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar les liquidacions relacionades, pels conceptes que en cada cas s’hi
detallen:
CONCEPTE

IMPORT

AFECCIÓ VARIS

856.766,73
856.766,73

TOTAL
Importa el present càrrec la quantitat de

856.766,73 €

51.26. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar les liquidacions relacionades, pels conceptes que en cada cas s’hi
detallen:
PERÍODE
16/12/2016
TOTAL

CONCEPTE
COMPENSACIÓ PISCINA MUNICIPAL

IMPORT
30.916,15
30.916,15

Importa el present càrrec la quantitat de 30.916,15 €
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
51.27. - CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL FINS RESOLUCIÓ
PROCÉS DE SELECCIÓ-ADMINISTRATIVA
REF EXP.: G132016000306
Vist que la Junta de Govern Local en data 16/12/2016 va aprovar la
jubilació anticipada del Sr. Jordi Roig Collado, administratiu ( Cat. C1), que
estava gaudint d’ una jubilació parcial al 50% de la jornada amb efectes
31/12/2016.
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Vist que la Sra. Eva Dillunde Hugas està contractada mitjançant contracte
de relleu a temps parcial amb una jornada del 50% per a efectuar el relleu
del treballador Sr. Roig, i que va obtenir les millors puntuacions en el
concurs-oposició convocat a tals efectes l’ any 2014.
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’establert a l’art. 4
del R.D. 2720/98 de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de
l’E.T. en matèria de contractació i, d’acord amb el que disposen els arts. 21
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’art. 291 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; 7, 55 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 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Contractar la Sra. EVA DILLUNDE HUGAS, amb la categoria
d’Administrativa (Cat C1) ,fins a resolució del procés de selecció, amb
efectes 1 de gener de 2017. Dins d’aquest període quedaran incloses les
vacances que li corresponguin a la Sra. DILLUNDE pel temps treballat.
SEGON. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessada, al Cap del
Servei d’ Urbanisme i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents.
51.28. - CONTRACTACIÓ LABORAL FINS RESOLUCIÓ PROCÉS DE
SELECCIÓ-AUXILIAR ADMINISTRATIVA
REF EXP.: G132016000307 – 224-2016-DIV-FINS-RESOL
Vist que el Ple en sessió ordinària de data 19/12/2016 va aprovar la
plantilla de personal per l’ any 2017, que es troba inclosa dins el pressupost
municipal, on hi consta vacant una plaça d’ auxiliar administratiu/va
adscrita a la secció de benestar i família, que està prevista que es convoqui
en el proper exercici 2017.
Vist que la Sra. Sandra Cornet Notario està inclosa dins la borsa de treball
d’ auxiliars administratius/ves i actualment presta serveis en la citada secció
de forma satisfactòria, realitzant un contracte d’ interinatge.
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’establert a l’art. 4
del R.D. 2720/98 de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de
l’E.T. en matèria de contractació i, d’acord amb el que disposen els arts. 21
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; l’art. 291 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
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Catalunya; 7, 55 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 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Finalitzar el contracte vigent amb efectes 31 de desembre de
2016.
SEGON. Contractar la Sra. SANDRA CORNET NOTARIO, que està inclosa
dins la borsa de treball, amb la categoria d’ Auxiliar Administratiu/va ( Cat
C2) ,fins a resolució del procés de selecció, amb efectes 1 de gener de
2017. Dins d’aquest període quedaran incloses les vacances que li
corresponguin a la Sra. CORNET pel temps treballat.
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessada, a la Cap de
Benestar i família i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents.
SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA
51.29. - APROVACIÓ BASES TÈCNIQUES PER A L'ADEQUACIÓ D'UNA
ZONA D'ACOPI DE MATERIALS I CONTENIDORS DE RESIDUS EN EL
CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
REF EXP.: U312016000026
FETS:
1.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat unes
Bases Tècniques per a l’adequació d’una zona d’acopi de materials i
contenidors de residus en el cementiri municipal de Lloret de Mar, amb
l’objectiu d’adequar una esplanada situada dins e recinte funerari, annex al
mur, per poder-la utilitzar per emmagatzematge de materials i contenidors
de residus, amb un pressupost de 45.915,49 € (IVA inclòs).
2.- En data 1 de desembre de 2016, els Serveis Territorials a Girona del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, emeten informe en
el sentit que, com que l’actuació projectada se situa a tocar del jaciment
arqueològic de Can Forner, és imprescindible que es realitzi un seguiment
arqueològic a tota la zona afectada pel projecte en el moment que s’iniciïn
els treballs de moviment de terres, sota la direcció d’un arqueòleg i amb la
corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural
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FONAMENTS DE DRET:
I.

El POUM aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat
l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el
24 d’octubre de 2007 qualifica el terreny on s’ubica el projecte amb la
clau urbanística 1.4.J (sistema d’equipament públic amb ús de
cementiri ) i la finca, de titularitat municipal, està inclosa dins el
Catàleg de Béns a Protegir en les categories B4 “Nova Necrópolis o
Cementiri Municipal” i de restes arqueològiques A2 “Can Forner”, arts.
316 i 317 de la Normativa urbanístics del POUM.

II.

S’apliquen a aquest expedient l’art. 23 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

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 per a l’adequació d’una zona d’acopi
de materials i contenidors de residus en el cementiri municipal de Lloret de
Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb
un pressupost de 45.915,49 € (IVA inclòs).
SEGON.- Publicar els corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la
Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Web Municipal i
Tauler d’Anuncis de la Corporació.
TERCER.- Notificar el present acord a la Regidoria del Cementiri Municipal,
Intervenció Municipal i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA
51.30. – (...)
51.31. – (...)
51.32. – (...)
51.33. - RATIFICACIO CESSIO DE TERRENYS AFECTATS PER
VIALITAT SITUATS AL CARRER CALAFELL NUM. 9 DE LA
URBANITZACIO ELS PINARS
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REF EXP.: U302016000072
Vist la cessió de terrenys afectats per vialitat de superfície vint-i-cinc metres
quadrats, situats al carrer de Calafell, 9 de la urbanització els Pinars,
atorgada en escriptura pública de data 14 de juliol de 2016 davant el Notari
de Tossa de Mar en Jordi Josep Fugardo Pelliser (Protocol núm. 401), per
part d’en Manuel MACHADO DA SILVA, a favor de l’Ajuntament de Lloret de
Mar.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer.- Acceptar la cessió de terrenys afectats per vialitat de superfície
vint-i-cinc metres quadrats, situats al carrer de Calafell, 9 de la urbanització
els Pinars, atorgada en escriptura pública de data 14 de juliol de 2016
davant el Notari de Tossa de Mar en Jordi Josep Fugardo Pelliser (Protocol
núm. 401), per part d’en Manuel MACHADO DA SILVA, a favor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Segon.- Classificar com a bé de domini i ús públic aquests terrenys objecte
de cessió.
Tercer.- Donar-ne trasllat a Serveis Jurídics municipals per la seva
inscripció a l’Inventari Municipal de Béns, a en Manuel Machado da Silva,
així com als departament de Rendes i al de Territori pel seu coneixement i
efectes.
SERVEIS PÚBLICS
51.34. - APROVACIO DEL INFORME-ACTA DEL PLA DE SEGURETAT I
SALUT DEL PROJECTE D'OBRES DE CONDICIONAMENT DE
L'APARCAMENT PUBLIC DEL PARC DE CAN XARDO
REF EXP.: M332016000033
Fets
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal de data 20 de desembre de
2016, relatiu a l’aprovació de Informe-Acta d’Aprovació extern, emès pel
Coordinador de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de
l’empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, en relació al Projecte
d’obres de condicionament de l’aparcament públic del parc de “Can Xardó”.
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’Informe-Acta d’Aprovació favorable emès pel Coordinador
de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL
CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, relatiu al Pla de Seguretat i Salut del
Projecte d’obres de condicionament de l’aparcament públic del parc de “Can
Xardó”.
Segon.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,
SL, com a Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i a l’empresa
AGLOMERATS GIRONA, SA, com a adjudicatària de la mateixa.
MEDI AMBIENT
51.35. - APROVACIÓ DELS
TEMPORADA DE PLATGES 2017

PLANS

D'USOS

I

SERVEIS

DE

Ref. exp.: G322016000008
Atès que d’acord amb el que es desprèn dels articles núm. 53, 75 i 115.c.
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, és competència municipal
l’explotació dels serveis de temporada que puguin establir-se a les platges
per qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes a la
legislació de règim local, tot i que les autoritzacions l’objecte de les quals
sigui l’explotació de serveis de temporada a les platges, que només
requereixi instal·lacions desmuntables, seran atorgades als ajuntaments
que ho sol·licitin en la forma en què es determini reglamentàriament.
Vist allò establert pel Reial Decret 1404/2007, de 29 d’octubre, sobre
traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria d’ordenació i gestió del litoral (autoritzacions i
instal·lacions marítimes).
Vist que per resolució de 3/11/16 (DOGC
aprovar la catalogació de les platges de
atent a l’establert a la Llei 2/2013, de
sostenible del litoral i de modificació de la
Costes.

Núm. 7246 de 14/11/16) es va
Catalunya –urbanes o naturals29 de maig, de protecció i ús
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de

Atès que per resolució del Director General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya de data 22/03/2016 es va aprovar la distribució dels serveis de
temporada a les platges i mar territorial per al període 2013-2016 i
autorització d’ocupació per a l’any 2016 (Ref. USO2012-00129-G).
Atès que respecte aquesta distribució s’han informat i acceptat diverses
modificacions per apart de la Comissió de platges de data 20/12/2016, sent
els canvis plantejats els que s’exposen a continuació:
21

Platja de Canyelles:
-

-

-

-

Reducció de la superfície de la terrassa de la guingueta de restaurant
bar amb codi GU-01, de 100 m² a 50 m² atès que sa Somera és platja
natural.
Ampliació del servei amb codi LV-01 com a lloguer de patins (12) i de
caiacs (20), de manera que es recullin activitats exclusivament amb
ginys sense motor.
Reducció del servei amb codi LM-01 com a escola d’esquí nàutic o
similar, de manera que sols es contemplin activitats que requereixin la
utilització d’embarcacions a motor.
Retirada de la terrassa TE-01 vinculada al servei de restaurant de l’Av.
Canyelles de tipus fix, situat fora de Domini Públic Maritimoterrestre

Platja de Lloret:
-

Retirada de les terrasses TE-02 a TE-11 vinculades a establiments de
tipus fix, situat fora de Domini Públic Maritimoterrestre.
Ampliació de la superfície destinada a l’equipament de miniclub i
biblioplatja amb codi AN-01, de 100 m² a 150 m².

Platja de Fenals:
-

-

Eliminació del servei de lloguer de patins (8) amb codi d’activitat LV-04
i del canal abalisat vinculat a l’activitat amb codi CA-11.
Inclusió del servei d’escola de caiac (30) amb codi d’activitat EN-05 i
del canal abalisat d’ús específic associat a l’activitat amb codi CA-18.
Retirada de la taquilla de venda de bitllets amb codi AC-14 que estava
vinculada a l’activitat d’escola de motonàutica i flyboard (EN-03) de la
platja de Lloret.
Desplaçament de la taquilla de suport al servei d’escola d’esquí nàutic
(LM-03) a zona de servitud de trànsit.
Inclusió de WC-20 en zona de servitud de protecció associat a la
guingueta tipus restaurant bar amb codi GU-26.
Retirada de les terrasses TE-12 a TE-13 vinculades a la concessió ref.
CON2010-00196-G i a l’establiment hoteler situat fora de Domini
Públic Maritimoterrestre.

Platja de sa Boadella:
-

Reducció de la superfície de la terrassa de la guingueta de restaurant
bar amb codi GU-37, de 85 m² a 70 m² atès que sa Boadella és platja
natural.

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.- Aprovar els següents projectes redactats pels Serveis Tècnics de
Serveis Públics i Medi Ambient:
-

PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA A DONAR L'ESTIU DE 2017 A LA
PLATJA DE CANYELLES

-

PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA A DONAR L'ESTIU DE 2017 A LA
PLATJA DE LLORET DE MAR

-

PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA A DONAR L'ESTIU DE 2017 A LA
PLATJA DE FENALS

-

PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA A DONAR L'ESTIU DE 2017 A LA
PLATJA DE SA BOADELLA

-

PROJECTE DE SERVEIS DE TEMPORADA A DONAR L'ESTIU DE 2017 A LA
PLATJA DE SANTA CRISTINA-TREUMAL

SEGON.- Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-president per tal que, en nom i
representació d’aquest Ajuntament, presenti al Servei de Costes del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la
documentació adient demanant que se li doni el tràmit adequat, a fi i efecte
de disposar al més aviat possible de l’autorització per a l’explotació dels
serveis previstos per a la temporada de platges de 2017.
INFORMACIÓ I ANÀLISI DEL TERRITORI
51.36. - NUMERACIÓ ALS
PASSATGE DE LES TULIPES

CARRERS

SANTIAGO

RUSIÑOL

I

REF EXP.: 94
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
9 de desembre d’enguany,
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. Assignar a la parcel.la cadastral 7881911DG8178S el número 1A
del carrer de Santiago Rusiñol, a la
7881915DG8177S l’ 1B , a la
7881913DG8177S el número 3A i a la 7881914DG8177S el número 3B.
Assignar a la parcel.la cadastral 7879903DG8177N el número 6A del carrer
de Santiago Rusiñol, a la 7879908DG8177N el 6B i a la 7879904DG8177N
el número 6C.
Assignar a la parcel.la cadastral 7881904DG8178S el número 1 del
passatge de les Tulipes, a la 7881919DG8178S el 3A, a la
7881903DG8178S el 3B i a la 7881902DG8178S els números 5 i 7 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.
51.37. - PROPOSTA DE NUMERACIÓ AL CARRER RIU DE LA PLATA
REF EXP.: 95
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
15 de desembre d’enguany,
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. Assignar a la parcel.la cadastral 6262902DG8166S el número 8
del carrer de Riu de la Plata , a la 6262905DG8166S els números del 2 al
6 , i a la 6262906DG8166S els números 10 al 18 per poder identificar-les
correctament.
SEGON.Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local,
al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que
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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.
SERVEIS A LES PERSONES
EDUCACIÓ
51.38. – (...)
SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
MOBILITAT I TRANSPORTS
51.39. – (...)
51.40. – (...)
51.41. – (...)
51.42. – (...)
SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT
COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
51.43. – (...)

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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