
 
 

 
 

14/2017 
 

 
CONVOCATÒRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
 
 
 
Us convoco a la sessió Extraordinària i Urgent Ordinària que  celebrarà  el 
Ple de l'Ajuntament a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, el proper 
dimecres dia 20 de desembre de 2017, a les 09:30  hores. En  cas que 
no poguéssiu assistir cal que, per escrit, manifesteu els motius que us ho 
impedeixin. 
 
 
En compliment dels preceptes legals vigents, us informo que els assumptes 
a tractar a la sessió abans indicada, són els que figuren al següent: 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 
1.- APROVAR LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
2.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME. 
 
3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS 
PRESENTADES A L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A 
L’ANY  2018 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD DE 
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A 
L’ANY  2018 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
DE VIATGERS DE LLORET DE MAR. 
 
 
 
Lloret de Mar, 19 de desembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Jaume Dulsat i Rodríguez  



 
 

 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
3.-  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS 
PRESENTADES A L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE 
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A 
L’ANY  2018 I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD DE 
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A 
L’ANY  2018. 

En  acord plenari de data 26 d’octubre de 2017 es va aprovar la 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ 
DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS  PER A L’ANY  2018 i s’ha 
sotmès a exposició pública durant el període corresponent. 

Dins del termini d’informació pública, el Sr. ENRIC DOTRAS 
RUSCALLEDA, actuant en representació del GREMI D’HOSTALERIA DE 
LLORET DE MAR, presenta reclamació el dia 01/12/2017 a la 
modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre 
béns immobles, de la taxa per prestació del servei de clavegueram, 
de la taxa per al subministrament municipal d’aigua i l’ordenança 
reguladora de diverses taxes per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local per a 2018, en el seu article 6, apartat 
c), aprofitaments especials per l’entrada de vehicles en edificis i 
solars i reserva de la via pública, en la que demana que es deixin 
sense efecte i s’anul·lin per no ser conformes a dret. 

La reclamació presentada pel Sr. Enric Dotras Ruscalleda en 
representació del Gremi d’hotelers de Lloret de Mar no es pot 
acceptar pels motius argumentats a l’informe dels serveis econòmics 
que s’integra a l’expedient, i que conclou el següent:  

Primer.-   No s’aprecia vulneració als principis d’igualtat i de reserva 
de llei en la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre 
béns immobles. 
 
Segon.-  No es dóna cap motiu de nul·litat de les modificacions a les 
ordenances reguladores de l’impost sobre béns immobles, de la taxa 
per a la prestació del servei de clavegueram, de la taxa per al 
subministrament d’aigua i la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local. 

Tercer.- No s’aprecia vulneració del principi d’equivalència i 
proporcionalitat en la modificació de la taxa de clavegueram i la taxa 
per la pel subministrament d’aigua, que són taxes per prestació de 
serveis i realització d’activitats. 

 



 
 

 
 

El Ple Municipal, adopta el següent ACORD: 

I. DESESTIMAR la reclamació formulada pel Sr. Enric Dotras 
Ruscalleda en representació del Gremi d’hotelers de Lloret de 
Mar pels motius argumentats a l’informe dels serveis 
econòmics que s’integra a l’expedient. 

II. APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de determinades 
ordenances fiscals per a l’any  2018 segons el text que consta 
com a annex al present acord. 

III. NOTIFICAR l’acord a l’interessat juntament amb l’informe dels 
serveis econòmics relatiu a la seva reclamació. 

IV. PUBLICAR els present acord i el text íntegre de l’acord de 
modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any  
2018 

Contra aquest acord, es podrà interposar el recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província en el termini previst a l’article 19.1 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Lloret de Mar, 19 de desembre de 2017 

 
L’Alcalde, 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
 

  



 
 

 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
DE VIATGERS DE LLORET DE MAR. 
 

Vist que el Ple Municipal, en data 27/02/2017, va adjudicar a 
l’empresa BARCELONA BUS SL., el contracte administratiu per a la 
prestació del servei de transport urbà de viatgers, per un import de 
229.500,01 €/any, IVA a part. 
 
Vist que en data 07/04/2017, els Srs. Enric José Jimeno Aragonés i 
Maria Dolores Puignau Linares, de forma mancomunada, en nom i en 
representació de la societat SARFA SL., van anunciar mitjançant 
escrit amb RGE E2017008047, la seva intenció d’interposar recurs 
especial en matèria de contractació contra l’adjudicació de l’esmentat 
contracte. 
 
Vist que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va iniciar 
l’expedient N-2017-066 per a la resolució del recurs especial en 
matèria de contractació contra l’adjudicació del contracte de servei de 
transport urbà de viatgers de Lloret de Mar interposat per SARFA SL., 
el qual es va comunicar a aquest Ajuntament en data 12/04/2017 
mitjançant comunicació rebuda per EACAT. 
 
Vist que en data 29/09/2017 el Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic va dictar la Resolució número 143/2017 per la qual es 
resolia l’esmentat recurs especial interposat per SARFA, desestimant 
totes les pretensions de la recurrent, a excepció de l’al.legació 
relativa a la declaració de confidencialitat de la documentació que 
integrava la plica de Barcelona Bus, indicant que aquesta havia de ser 
declarada per l’òrgan de contractació (en el cas que ens ocupa, el Ple 
municipal), i que una vegada l’empresa sol.licitant hagués pogut tenir 
accés a la documentació tornaria a obrir-se el termini per a interposar 
recurs especial en matèria de contractació. 
 
Vist l’acord de Ple de data 26/10/2017 determinant 
quina  documentació de la plica presentada per BARCELONA BUS SL 
tenia el caràcter de confidencial, als efectes de donar compliment a la 
Resolució 143/2017 del TCCSP i donant vista a l’expedient a 
SARFA  per tal que pogués tenir accés a tota la documentació que 
integra l’oferta de BARCELONA BUS SL no declarada confidencial.  
 
Vist que SARFA va comparèixer a l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
data 17/11/2017.  
 



 
 

 
 

Vist que en data 01/12/2017, els Srs. Enric José Jimeno Aragonés i 
Maria Dolores Puignau Linares, de forma mancomunada, en nom i en 
representació de la societat SARFA SL., van anunciar mitjançant 
escrit amb RGE E2017026354, la seva intenció d’interposar recurs 
especial en matèria de contractació contra l’adjudicació de l’esmentat 
contracte. 
 
Vist que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha iniciat 
l’expedient N-2017-222 per a la resolució del recurs especial en 
matèria de contractació,  contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Lloret de mar de data 27/02/2017 de l’adjudicació del contracte de 
servei de transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, interposat per 
SARFA SL, el qual es va comunicar a aquest Ajuntament en data 
05/12/2017 mitjançant comunicació rebuda per EACAT. 
 
Vist el que disposa l’article 45 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 

“Una vez interpuesto el recurso, si el acto recurrido es de 
adjudicación, quedará en suspenso la tramitación del 
expediente de contratación.” 

 
Donar compte al Ple Municipal per al seu coneixement i, així mateix, 
que es comuniqui a les empreses BARCELONA BUS SL, a SARFA SL i 
a TRANSPORT PUJOL I PUJOL com a empresa que presta actualment 
el servei en règim de pròrroga, així com a les Seccions de Mobilitat i a 
la Intervenció Municipal, als efectes adients. 

 
 

 
Lloret de Mar, 19 de desembre de 2017 

 
L’Alcalde, 
Jaume Dulsat i Rodriguez 
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