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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 5/2016 
Dia: 5 de febrer de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 09:00 a 12:42 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, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN BERNAT PANE, 5è Tinent d'Alcalde 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, 6è Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
 
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 29 de gener de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
5.1. – (...) 
 
5.2. – (...) 
 
5.3. – (...) 
 
5.4. – (...) 
 
5.5. – (...) 
 
5.6. – (...) 
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5.7. – (...) 
 
5.8. – (...) 
 
5.9. – (...) 
 
5.10. – (...) 
 
5.11. – (...) 
 
5.12. – (...) 
 
5.13. – (...) 
 
5.14. – (...) 
 
5.15. – (...) 
 
5.16. – (...) 
 
5.17. – (...) 
 
5.18. – (...) 
 
5.19. – (...) 
 
5.20. – (...) 
 
5.21. – (...) 
 
5.22. – (...) 
 
5.23. – (...) 
 
5.24. – (...) 
 
5.25. – (...) 
 
5.26. – (...) 
 
5.27. – (...) 
 
5.28. – (...) 
 
5.29. – (...) 
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5.30. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
5.31. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE, 
MITJANÇANT RÈNTIG, TIPUS FURGÓ PICK-UP TIPUS FURGÓ OBERT 
PICK-UP AMB DOBLE CABINA PER A LA UNITAT DE PARCS I 
JARDINS 
 
REF EXP.: G112016000053 - 01/16 PN SP 
 
Vist el informe emès en data 25/01/2016 des de la Unitat de Parcs i Jardins, 
a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
subministrament d’UN VEHICLE, MITJANÇANT RÈNTIG, TIPUS FURGÓ PICK-
UP TIPUS FURGÓ OBERT PICK-UP AMB DOBLE CABINA PER A LA UNITAT DE 
PARCS I JARDINS, a la vegada que es faciliten les dades de les tres 
empreses a les que es pot convidar a participar en aquest procediment 
negociat sense publicitat, i que són les següents: BANSABADELL RENTIG 
SL, BASACAR AUTORRENTING SA i TRANSTEL SA. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert en els articles 169 i 173 (subministrament) del RD 
Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de contractes administratius de 
subministrament a través del procediment negociat sense publicitat. 
 
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, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament d’UN VEHICLE, MITJANÇANT RÈNTIG, TIPUS FURGÓ PICK-
UP TIPUS FURGÓ OBERT PICK-UP AMB DOBLE CABINA PER A LA UNITAT DE 
PARCS I JARDINS. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques particulars regulador del procediment negociat sense publicitat 
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de subministrament. 
 
TERCER.- Convidar a les 3 empreses citades en el informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de 
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condicions, el qual serà igualment tramès a les empreses convidades 
juntament amb la notificació del present acord.  
 
QUART.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del Plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, es dóna un termini de 10 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
 
5.32. - FINALITZACIÓ PER COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE 
SERVEI CONSISTENT EN LA ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I 
CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS DE 
L'ARXIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000057 09/14 PN SP 
  
Vist que la Junta de Govern Local de data 07/07/2014 va adjudicar a TIC 
SERVEIS SCP, el Servei consistent en la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I 
CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. L’esmentat contracte va 
ser formalitzat en data 10/07/2014 i tenia una durada d’un any, prorrogable 
de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per 1 any 
més.  
  
Vist que la Junta de Govern Local de data 18/05/2015 va acordar la 
pròrroga expressa de l’esmentat contracte.  
  
Vist que l’empresa TIC SERVEIS SCP presenta instància de data 01/12/2015 
(E2015024642) comunicant que les  3.000 hores objecte del contracte de 
Servei consistent en la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS 
SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR quedaran exhaurides a data 
31/01/2016.  
  
Vist l’informe favorable emès  pel tècnic de l’Arxiu Municipal de data 
21/12/2015 pel qual considera finalitzat el contracte de Servei consistent en 
la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS 
INGRESSOS DOCUMENTALS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR. 
  
Vista la Resolució d’Alcadia 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 de Servei consistent en la 
ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS 
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INGRESSOS DOCUMENTALS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR adjudicat a l’empresa TIC SERVEIS SCP, a data 
31/01/2016 per haver realitzat les hores de servei estipulades al contracte 
a dalt esmentat.  
  
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a TIC SERVEIS SCP, a l’Arxiu Municipal i 
a la Intervenció Municipal.  
 
5.33. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT,  PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA 
ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS SUCCESSSIUS 
INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA SECCIÓ DE 
L'ARXIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000055 .:  PN 01/16  
 
Vist l’informe emès en data 01/02/2016 per l’arxiver Municipal, a través del 
qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS 
SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA 
SECCIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, 
conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
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.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS 
SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA 
SECCIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, i 
obrir la convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest 
contracte es dugui a terme mitjançant el procediment negociat amb 
publicitat i tramitació urgent. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques regulador del procediment negociat  per a l’adjudicació de 
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l’esmentat contracte de servei, i sotmetre’l a informació pública a través del 
perfil del contractant, per un termini de 10 dies hàbils. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 7 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 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 

del Contractant”. 
 
5.34. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT,  DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇAN RÈNTING, D'UN 
NOU VEHICLE FURGÓ DESTINAT AL SERVEI DE MANTENIMENT 
MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000056 21/15 PN SP 
 
Vist que en data 04/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament, 
mitjançant rènting, d’un nou vehicle furgó destinat al Servei de 
Manteniment Municipal, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent, a tal efecte, va 
aprovar el plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques 
corresponents, i va convidar a les següents empreses a prendre part en 
l’esmentat procediment: TRANSTEL SA, TALLERES LELILLA SA I 
AUTORRENT SA. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes es van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- TRANSTEL SA 
   
Vist que en data 18/01/2016 per part del Secretari General es comprova la 
documentació i s’obren les ofertes econòmiques presentades, donant com a 
resultat que la més avantatjosa és la presentada per TRANSTEL SA, per un 
import de 869,00 €/mes, IVA a part durant 48 mesos.  
 
Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol•licitada, a l’adjudicació del contracte. 
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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.-  REQUERIR a l’empresa TRASNTEL SA per tal de que, en el 
termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantía definitiva 
per un d’import  de 2.085,60 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 
del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició. 
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública. 

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per 
contractar previstos en aquesta clàusula. 

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5a del present plec.  

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 77 del RD Legislatiu 
3/2011.  

8. En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i  
tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa 
o indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  
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SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, 
procedint en aquest cas a sol•licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
TERCER.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa amb 
càrrec a la partida n. 1522.20400 del pressupost municipal. 
 
QUART.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa TRANSTEL SA així 
com a la Intervenció municipal i a la secció de Serveis Públics. 
 
5.35. - CONTRACTE MENOR D'OBRA DE REPOSICIÓ D'ARBRES 
D'ALINEACIÓ AMB MAQUINÀRIA ESPECÍFICA D’EXTRACCIÓ DE 
SOQUES 
 
REF EXP.: G112016000058 11/15 CM 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Parcs i Jardins en data 28/01/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra 
consistent en la reposició d’arbres d’alineació amb maquinària específica 
d’extraccions de soques. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empres JARDÍ PEDRA I 
ÀRIDS SL que presentes pressupost per dur a terme els referits treballs, 
que ascendeix a la quantitat de 13.986,40 €, 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 amb l’empresa JARDÍ PEDRA I 
ÀRIDS SL, l’objecte del qual consisteix en la reposició dels elements 
vegetals (27 arbres) d’alineació amb maquinària específica d’extraccions de 
soques, per un import de 13.986,40 €, IVA a part. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1710/61901 del pressupost d’enguany. 
 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Parcs i Jardins i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
5.36. – (...) 
 
5.37. - ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP i AL 
SERVEI PER A LA GESTIÓ DE COBRAMENTS A L'ESTRANGER DE 
SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, A TITULARS I CONDUCTORS 
AMB DOMICILI FORA D'ESPANYA. 
 
REF EXP.: G112016000060  
 
Antecedents: 
 
I.- La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per acord de la 
seva Junta de Govern de 28/01/2014, va aprovar la creació d’una Central 
de Contractació, a l’ampara del que preveu la disposició addicional cinquena 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
conforme a la redacció donada a la mateixa per l’art. 1.35 de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, així com en els arts. 203 i ss. del text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
II.- L’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en la utilització de la 
Central de Contractació creada per la FEMP. 
 
Com a conseqüència d’això, tenint en compte el disposat en l’art. 205 de 
l’esmentat text refós, i essent d’interès per aquest Ajuntament la utilització 
de la Central de Contractació de la FEMP. 
 
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.- Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP, a fi de poder 
contractar les obres, serveis i subministraments que oferti la citada Central, 
de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents 
contractes o acords marcs que subscriguin entre la citada central i les 
empreses adjudicatàries dels mateixos. 



 
 
 

10 
 

 
SEGON.- Adherir-se al Servei Centralitzat per a la gestió de cobrament a 
l’estranger de sancions en matèria de trànsit, a titulars i conductors amb 
domicili fora l’Espanya, que té subscrit la Central de Contractació de la 
FEMP. 
 
TERCER.- Remetre els presents acords a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies als efectes adients.  
 
QUART.- Facultar l’alcalde-president perquè en el seu nom i representació 
d’aquest Ajuntament, procedeixi a la formalització dels documents que 
siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord, i per tan l’adhesió als 
diferents acords marc de contractació que la Central de Contractació de la 
FEMP tregui a licitació i que siguin d’interès per aquest Ajuntament de Lloret 
de Mar. 
 
5.38. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER A LA 
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS I/O PERDUTS. 
 
REF EXP.: G112016000061 – CONVENI 08/16 
 
Vist, que d’acord a l’article 16.1 i 16.2 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
correspon a l’Ajuntament de Lloret de Mar recollir i controlar els animals de 
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels 
animals salvatges urbans, tot i que pot delegar aquesta responsabilitat a 
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de 
la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei 
de Protecció dels Animals. 
 
Vist, que el Consell Comarcal de la Selva, entitat local supramunicipal, és el 
titular del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) el qual, va entrar 
en funcionament al novembre de 1997. El centre està ubicat al municipi de 
Tossa de Mar,  i està inscrit i donat d’alta com a nucli zoològic al registre de 
Catalunya. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té un conveni signat en data 
06/10/2006 amb el Consell Comarcal de la Selva, per a la gestió del servei 
de recollida i control dels animals de companyia abandonats i/o perduts. 
 
Vist que és voluntat d’ambdues administracions la de modificar i ampliar 
l’abast del conveni anterior, afegint el sanejament i l’esterilització dels gats 
d’acord amb el “Programa per a l’establiment de colònies de gats en zones 
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urbanes” del Consell Comarcal de la Selva i el Reglament del serveis del 
CAAS aprovat definitivament en data 3 de juliol de 2012. 
 
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.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, que té per objecte fixar les condicions en què el 
Consell Comarcal de la Selva prestarà el servei de recollida i acollida dels 
animals de companyia domèstics (gossos i gats) perduts i abandonats 
atenent a la delegació que fa l’Ajuntament de Lloret de Mar, inclosa 
l’esterilització i el sanejament de gats, amb un cost de 24.102 €. 
 
SEGON.- Aquest  conveni  serà vigent des de la seva signatura amb una 
durada de 3 anys, prorrogable tàcitament per períodes iguals successius. 
 
TERCER.- Deixar sense efecte el conveni signat en data 06/10/2006 amb el 
Consell Comarcal de la Selva, per a la gestió del servei de recollida i control 
dels animals de companyia abandonats i/o perduts. 
 
QUART.- Existeix suficient consignació pressupostària per cobrir les 
despeses que generi aquest conveni, a la partida 16.3110.46500 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, així com a 
la Secció de Medi Ambient i la Intervenció Municipal, per al seu 
coneixement. 
 
5.39. - ACCEPTACIÓ DE LA REVERSIÓ ÍNTEGRA DELS 69 ELEMENTS 
INCLOSOS A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA  PER A 
L'EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA MITJANÇANT SUPORTS DE 
COMUNICACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC DEL 
MUNICIPI 
 
REF EXP.: G112016000064 - 05/05 CONCESSIÓ 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió  celebrada  el dia 16/06/2005,  
va adjudicar a l’empresa IMPURSA SA la concessió administrativa, 
consistent per a l’explotació publicitària, mitjançant suports de 
comunicació, de diferents espais de domini públic del municipi de Lloret de 
Mar, per un cànon de  40.000 €/ any, modificat per acord del Ple municipal 
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en sessió extraordinària de 30/04/2007, es va ampliar l’objecte de la 
concessió incrementant el cànon anual en 9.401,80 €. 
 
Vist que l’esmentat contracte es va formalitzar en data 06/07/2005, de 
durada de 10 anys, finalitza el proper 06/07/2015. 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1521/15 de data 12/06/2015 va 
resoldre Autoritzar a l’empresa IMPURSA SA a que segueixi prestant, en 
règim de pròrroga forçosa. 
 
Vist que en data 10/08/2015 IMPURSA SA presenta escrit a l’Ajuntament de 
Lloret de Mar (RGE2015016945) formalitzant la cessió íntegra i gratuïta 
d’elements publicitaris i en data 15/09/2015 (RGE 2015019041) presenta 
annex dels suports que cedeix a l’Ajuntament.  
 
Vist que des de la Secció de Participació ciutadana d’aquest Ajuntament s’ha 
comprovat l’existència dels elements cedits. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències de la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la reversió íntegra dels 69 elements detallats al 
document que s’annexa a aquest acord, inclosos a la Concessió LA 
REVERSIÓ ÍNTEGRA DELS 69 ELEMENTS INCLOSOS A LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA  PER A L’EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA MITJANÇANT 
SUPORTS DE COMUNICACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC 
DEL MUNICIPI. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a IMPURSA SA, a la Secció de 
Participació Ciutadana i a Serveis Jurídics (inventari).  
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
5.40. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES - FACULTAT 
DE LLETRES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
REF EXP.: G132016000030 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES 
 
Vist que la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona està interessada 
en que un dels seus alumnes del Grau en comunicació Cultural efectuï les 
pràctiques a la Secció de Cultura de l’ Ajuntament de Lloret de Mar. 
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Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb la Universitat de 
Girona en el sentit que aquest alumne pugui realitzar pràctiques a la Secció 
de Cultura. 
 
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. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Girona per a la realització de pràctiques de l’ alumne Sr. 
Jaime Rey Girbent a la Secció de Cultura de l’ Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON. El període de les pràctiques s’estendrà des del 8 de febrer i fins el 
30 d’abril d’enguany amb una durada de 250 hores.   
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Facultat de Lletres de la Universitat de 
Girona per al seu coneixement. 
 
5.41. - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL 
PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER 
COBRIR UNA PLAÇA D' EDUCADOR/A SOCIAL, A LA SECCIÓ DE 
BENESTAR I FAMÍLIA DE L' AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000031  
 
Vista la Plantilla de personal laboral i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 2016, 
en les quals hi figura vacant una plaça d’ Educadora Social (Cat. A2),procedeix 
la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició. A 
tal efecte, s'han redactat les bases que regiran el procés de selecció. 
 
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 Condicions que regiran el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 

-Educadora Social 
Una plaça. Cat. A2 
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Concurs-oposició. 
 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça d’ Educadora Social, 
vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als efectes 
de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
5.42. – (...) 
 
5.43. – (...) 
 
5.44. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000013  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
AMPA CEIP PERE TORRENT.- Beques menjador escola Pere 
Torrent Curs 2015/2016 

7.848,00 

EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador Escola 
Pompeu Fabra Curs 2015/2016 

18.966,00 

EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador Escola Àngels 
Alemany Curs 2015/2016 

22.563,00 

CATERING VILANOVA, S.L. – Beques menjador Institut 
Escola Curs 2015/2016 

12.099,00 

COL·LEGI INMACULADA CONCEPCIO – Beques Menjador 
Inmaculada Concepció Curs 2015/2016 

5.232,00 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Servei Recollida i 
Control animals de companyia abandonats i/o perduts 

24.102,00 

NEXUS GEOGRÀFICS, S.L. – Prorroga contracte 
manteniment de programari SIG intranet, guia i geoportal  

6.624,75 

EGEA GOMEZ, RUBEN – Redacció projecte Bàsic i executiu 
obres adequació local destinat arxiu Mpal 

9.117,35 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Obra de redistribució de 
dependències municipals a l’antic local de les aigües 
(reforma bany adaptat) 

7.127,13 

JARDI, PEDRA I ARIDS, S.L. – Reposició d’arbres alienació 
amb maquinària específica d’extracció de soques 

16.923,54 

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS, S.L. 
– Lloguer i instal·lació carpa poligonal al baixador pujador de 

5.929,00 
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Can Xardó, Avda. Vila de Tossa 
SUMA TOTAL ............ 136.531,77 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering Llar infants Lola 
Anglada mes de desembre 2015 

5.091,24 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei teleoperadors 
mes de desembre 2015 

6.826,82 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
públic mes de desembre 2015 

11.703,12 

LAMPISTERIA ROBLES - 20% licitació instal·lació llums de 
Nadal 2015 

17.407,12 

GRUART RIERA, ORIOL – Muntatge i desmuntatge 3 
carrosses de reis 2016 

8.482,10 

TIC SERVEIS, S.C.P. – Servei Org. I descripció catàlegs Arxiu 
Mpal desembre 2015 

5.000,00 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.- Servei Recaptació 
voluntària mes de novembre 2015 

15.967,13 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR - Tractaments Fitosanitaris 
Endoteràpia processionària pins 

4.505,07 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Liquidació Taxa T9 
recaptació executiva novembre 2015 

20.750,53 

LAMPISTERIA ROBLES – Instal·lació Llums de Nadal 2015 
80% 

69.628,51 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa T9 
recaptació executiva desembre 2015 

36.355,98 

CARITAS DIOCESANA DE GIRONA CONVENI CARITAS 2016 17.500,01 
SUMA TOTAL ............ 219.217,63 € 
 
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 136.531,77 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 
219.217,63 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
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5.45. – (...) 
 
5.46. – (...) 
 
5.47. – (...) 
 
5.48. – (...) 
 
5.49. – (...) 
 
5.50. – (...) 
 
5.51. – (...) 
 
5.52. – (...) 
 
5.53. -  (...) 
 
5.54. -  (...) 
 
5.55. –  (...) 
 
5.56. -  (...) 
 
5.57. -  (...) 
 
5.58. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000113  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

12/16 CONCEPTES VARIS (E) 22.314,50 
13/16 CONCEPTES VARIS (V) 306,69 

TOTAL  22.621,19 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 22.621,19 euros. 
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SERVEIS URBANISME 
 

OBRES 
 
5.59. -  (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
5.60. -  (...) 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 


