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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 11/2016 
Dia: 18 de març de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:05 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 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
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 11 de març de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
11.1. – (...) 
 
11.2. – (...) 
 
11.3. – (...) 
 
11.4. – (...) 
 
11.5. – (...) 
 
11.6. – (...) 
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11.7. – (...) 
 
11.8. – (...) 
 
11.9. – (...) 
 
11.10. – (...) 
 
11.11. – (...) 
 
11.12. – (...) 
 
11.13. – (...) 
 
11.14. – (...) 
 
11.15. – (...) 
 
11.16. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
11.17. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU SOBRE 
UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER 
A L'EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ, NETEJA I REPOSICIÓ DE 
DETERMINATS SUPORTS PUBLICITARIS EN DIVERSOS ESPAIS DEL 
TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000122 - 05/16 CONCESSIÓ 
 
Vist l’informe emès en data 10/03/2016 per la Tècnica de Participació 
Ciutadana, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació, per a l’adjudicació de la concessió administrativa per a 
l’explotació de determinats suports publicitaris en diversos espais del terme 
municipal de Lloret de Mar, conforme a allò establert en els articles 53 i 
següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals que regulen la utilització i 
aprofitament de bens de domini públic i 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 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
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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 de la concessió 
administrativa per a l’explotació de determinats suports publicitaris en 
diversos espais del terme municipal de 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 econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 9 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 26 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 o DOGC. 
 
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. 
 
11.18. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, 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 
 
REF EXP.: G112016000126 01/16 PN 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 479/2016 de 07/03/2016, va resoldre 
requerir a l’empesa TIC SERVEIS SCP, a fi que en el termini màxim de 5 
dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 11 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació 
ordinària, del contracte de serveis 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. 
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Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 11 del plec de 
condicions. 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa TIC SERVEIS SCP, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 07/03/2016, a la 
vista dels informes emesos pels Serveis tècnics de data 01/03/2016 i 
04/03/2016.  

  
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 TIC SERVEIS SCP, el contracte 
administratiu de serveis  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, en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 07/03/2016, 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:   46.000,00€/any, IVA a part. 
- Durada:  1 any , 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, 1 any 
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 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 3322.22706 del 
pressupost vigent. 
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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. 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, i a l’arxiu municipal i, 
d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir 
a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
11.19. - DONAR COMPTE A LA JGL -  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 
PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PANTEÓ CASANOVAS I 
TERRATS 
 
REF EXP.: G112016000127 - 10602016000010 
 
Vist que en data 16/03/2016 s’ha dictat Decret d’Alcaldia núm. 575/2016, 
sol·licitant a la Diputació de Girona (Museus) una subvenció de 11.802,34 €, 
per a la restauració i conservació del panteó Casanovas i Terrats. 
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 per assabentats del Decret d’Alcaldia núm.  575/2016 
dictat en data 16/03/2016, del tenor del següent: 

 
“Vistes les bases específiques reguladores de subvencions per a la 
restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial de la 
Diputació de  Girona,  publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, el 02 de febrer de 2016. 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta 
convocatòria, per aquest any 2016, sol·licitant un ajut per a la: 

• Restauració i conservació del panteó Casanovas i 
Terrats:11.802,34 € 

 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 

RESOLC: 

 
PRIMER. Sol·licitar a Diputació de Girona (Monuments) un ajut de 
11.802,34 €, per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 



 
 
 

6 
 

patrimonial, concretament per la intervenció en el panteó Casanovas i 
Terrats. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona (Servei de 
Monuments)  i a la Unitat de Patrimoni Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Donar compte a la Junta de Govern Local. ” 

 
11.20. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
CONSISTENT EN L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'UNA UNITAT 
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) ORGANITZAT PER 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000128 05/16 PO 
 
Vist l’informe emès en data 02/03/2016 per la tècnica d’educació , a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en l’organització i gestió d’una unitat d’escolarització compartida 
(UEC) organitzat per 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 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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en  l’organització i gestió d’una unitat d’escolarització compartida 
(UEC) organitzat per 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 obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 9 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 26 dies naturals per presentar les proposicions, 
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comptats a partir de l’endemà al de la darrera publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província o DOGC. 
 
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. 
 
11.21. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN 
TURISME ELÈCTRIC MARCA NISSAN, MODEL LEAF ACENTA BERLINA 
109CV 5P AUTOMÀTIC PER A LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000129 (Exp. 02/16 PN SP) 
 
Vist que en data 22/01/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament, 
a través de rènting, d’un turisme elèctric marca Nissan, model Leaf Acenta 
berlina 109CV 5P automàtic, per a la Policia Local, va obrir la convocatòria 
corresponent mitjançant el procediment negociat sense publicitat, 
tramitació urgent, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les 
següents empreses a prendre part en l’esmentat procediment: ALPHABET 
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, BANSACAR RENTING i BANCO BBVA 
AUTORENTING SA. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 
  
Vist que en data 08/03/2016 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 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT SA, per un import de 498,08 €/mes, IVA a part, 
durant 60 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 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT 
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 1.494,24 €, 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. 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. 1320.204000 del pressupost de 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 ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMENT SA, així com a la Intervenció municipal i a la Policia 
Local.  
 
11.22. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MONITORATGE, SALVAMENT I SOCORRISME I ATENCIÓ A 
L'USUARI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000130 (Exp. 16/15 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 26/02/2016, va acordar requerir 
a la UTE d’empreses SEAE SA - MULTISERVEIS NDAVANT SL, denominada 
UTE ESPORT LLORET, a fi que en el termini màxim de 5 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 obert, tramitació urgent, del contracte de serveis consistent en 
el monitoratge, salvament i socorrisme i atenció a l’usuari de la Piscina 
Municipal 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,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de la UTE ESPORT LLORET, efectuada 
per la Mesa de Contractació en acta de data 24/02/2016, a la vista dels 
informes emesos pels Serveis Tècnics d’Esports els dies 08/02/2016 i 
22/02/2016 i els Serveis Econòmics en data 17/02/2016. 

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
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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.-  Adjudicar a la UTE ESPORT LLORET, el contracte administratiu de 
serveis  consistent en el monitoratge, salvament i socorrisme i atenció a 
l’usuari de la Piscina Municipal de Lloret de Mar, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 24/02/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques i plec 
de condicions tècniques aprovats, de la qual cosa es desprèn que el preu, la 
durada, millores del contracte, número d’hores formatives per al personal i 
subministrament de material esportiu per a les activitats són els següents: 
 

- Preu:   409.779,71 €, 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. 

- Millores: per un valor de 68.820 €, IVA a part 
- Programació de 100 hores formatives per al personal per cada any de 

vigència del contracte (amb independència del nombre d’assistents) 
- Subministrament de material esportiu per a les activitats per un valor 

de: 2.000 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  de 5 dies a partir 
de què hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 
notificació del present acord, 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  16/3422.2279900 del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria 
Municipal als efectes que els siguin retornades les fiances provisionals. Així 
mateix, comunicar a la Tresoreria Municipal que procedeixi a la devolució de 
les esmentades fiances provisionals. 
 
CINQUÈ.- 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. 
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SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- 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’Esports, 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. 
 
11.23. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - RISCOS DERIVATS DE L'ÚS 
DE LES PLATGES 2016 
 
REF EXP.: 10602016000011 
 
Atès que en data 28/09/2009 el Ple municipal prengué l’acord d’adherir-se 
al catàleg de serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), sent aquesta condició un requisit necessari 
per poder accedir als diferents programes d’ajuts per donar cobertura a les 
competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la 
salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
Vistes les bases específiques reguladores del programa Pt 07 de suport a la 
gestió dels riscos derivats de l’ús de les platges de Dipsalut, en què les 
accions objecte del programa corresponen a: 
- Elaboració i implementació d’un pla analític de sorres de platja.  
- Elaboració i implementació d’un pla de manteniment, neteja i desinfecció 

de les dutxes i rentapeus de platja en relació al risc de transmissió de 
legionel·la.  

- Elaboració i implementació d’un pla analític per a l’avaluació de 
presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus de la platja.  

 
Atès que es considera convenient donar continuïtat al seguiment dels riscos 
higienicosanitaris de les platges del municipi iniciat el passat 2007 en el 
marc del Sistema de Gestió Ambiental i de Qualitat de platges. D’ençà del 
2010 els controls a les platges de Lloret han estat realitzats a través del 
programa de servei directe finançat íntegrament per Dipsalut, gratuït per 
l’Ajuntament. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a DIPSALUT el servei directe per dur a terme les 
següents accions:  
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- Pla de manteniment, neteja i desinfecció i control analític de legionel·la 
en dutxes de platja 

- Pla de control de la qualitat microbiològica de la sorra de platja 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Dipsalut i a la secció de Medi Ambient. 
 
11.24. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - DINAMITZACIÓ DEL MERCAT 
MUNICIPAL ANY 2016 (5a. Edició) 
 
REF EXP.: 10602016000012 
 
Vist l’edicte d’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions 
adreçades als ajuntaments i associacions de paradistes de la xarxa de 
mercats sedentaris de la província de Girona (XMSG), anualitat 2016, pel 
finançament d’accions i proyectes de promoció i dinamització comercial.  
 
Vist que des de l’Ajuntament de Lloret de Mar es vol presentar a aquesta 
convocatòria amb la presentació del següent projecte: 
 

• DINAMITZACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE LLORET DE MAR (5a. 
Edició) 

 
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-Promoció Econòmica, una 
subvenció de 2.500 € (75% del cost del projecte). 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l’ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i la secció de 
Promoció econòmica 
 
11.25. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - CONCERTS CLON FESTIVAL 
ESTIU 2016 
 
REF EXP.: 10602016000013 
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Vista la RESOLUCIÓ CLT/2957/2015, de 14 de desembre, de convocatòria 
anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a festivals de música. 
 
Vist que en l’EACAT el 08/03/2016 comunica l’inici de la convocatòria de 
festivals de música,  i què el període per presentar sol·licituds va des del 8 
al 31 de març d'enguany. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2016, amb la presentació de: 
 

• CLON FESTIVAL ESTIU 2016. IMPORT SOL·LICITUD: 20.514 € 
 
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 Generalitat de Catalunya (Institut Català de les 
Empreses Culturals), un ajut de 20.514 € (40% del cost previst) 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’ICEC, al regidor delegat i Festes 
d’aquest ajuntament. 
 
11.26. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER  A EXECUTAR TREBALLS 
DE RENOVACIÓ DE CANONADA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE 
AL CARRER RIU DE LA PLATA 
 
REF EXP.: G112016000131 (Exp. 18/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 15/03/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra consistent en 
la renovació de canonada de distribució d’aigua potable al carrer Riu de la 
Plata de Lloret de Mar. 
 
Atès que des de la secció d’Obra Pública s’ha sol·licitat pressupost a 
l’empresa “FCC Aquàlia SA”, titular de la concessió municipal per a la 
prestació del servei de distribució d’aigua potable al municipi de Lloret de 
Mar, que ascendeix a la quantitat de 29.356,55 €, IVA a part. 
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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 FCC Aquàlia, 
SA, l’objecte del qual consisteix en la renovació de canonada de distribució 
d’aigua potable al carrer Riu de la Plata de Lloret de Mar, per un import de 
29.356,55 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1610/62704 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa FCC Aquàlia SA, a la 
secció d’Obra Pública i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
11.27. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 
LLORET DE MAR I  DE PALAMÓS, PER A LA UTILITZACIÓ DEL 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU I EL CENTRE DE TRACTAMENT DE 
RESIDUS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS. 
 
REF EXP.: G112016000132 - CONVENI 12/16 
 
Vist que és voluntat dels Ajuntaments de Lloret de Mar i de Palamós, 
contribuir a la racionalització de la gestió de residus municipals en els seus 
municipis, així com a donar més i millors serveis per a la preservació del 
nostre medi ambient. 
 
Vist que de conformitat amb el que preveu el Decret Legislatiu 1/2009, Text 
refós sobre la Llei reguladora de residus, la gestió dels residus ha de 
fonamentar-se en els principis de proximitat i suficiència. 
 
Vist que actualment  la instal.lació de residus de referència és el Dipòsit 
Controlat de RSU i el Centre de Tractament de Residus (CTRM) situats al 
terme municipal de Lloret, gestionat per l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
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. 
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La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i L’AJUNTAMENT DE 
PALAMÓS, pel qual se’ls autoritza a la utilització de les instal·lacions 
municipals (CTRM i Dipòsit Controlat de RSU) pel tractament i/o l’abocament 
de la fracció resta generada en el municipi de Palamós segons siguin residus 
admesos en cadascuna de les instal·lacions. 
 
SEGON.- La vigència del conveni serà des del dia 01/04/2016 i fins el 
31/12/2017, i es podrà prorrogar tàcitament, llevat que una de les parts 
comuniqui a l’altra  amb sis mesos d’antelació sobre l’acabament de l’exercici, 
la seva voluntat de no prorrogar-lo.  
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Palamós, a GBI SERVEIS 
SAU., a la Secció de Medi Ambient, als Serveis Econòmics i a l’ARC (Agencia 
de Residus de Catalunya), als efectes adients. 
 
11.28. - PRÒRROGUES AUTORITZACIONS PER A L'EXPLOTACIÓ DE 
SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE LLORET DE MAR 
PLATGES 2016 
 
REF EXP.: G112016000133 (Exp. 01/13 – autorització) 
 
Vistes les sol·licituds presentades per part dels autoritzats per a l’explotació 
de temporada a les platges de Lloret de Mar 2013, conforme allò previst al 
plec de  condicions, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, de les 
autoritzacions municipals per a l’explotació de serveis de temporada a les 
platges de Lloret de Mar.  
 
Vista la Resolució d’autorització de l’ocupació corresponent a la distribució 
aprovada dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, 
en el seu cas, en zona de servitud de protecció de la Generalitat de 
Catalunya de data 07/03/2016 que disposa que s’autoritza l’ocupació per al 
2016 corresponent a la distribució dels serveis de temporada a les platges i 
mar territorial aprovada per al període 2012-2016 (USO2012-00129-G) 
d’acord amb el calendari següent, pel que afecta al terme municipal de 
Lloret de Mar: 
 

• Amb caràcter general, de 14 de març a 30 de novembre de 2016  
 
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.- Expedir les autoritzacions de pròrroga, sens perjudici del que 
disposin altres administracions, per al període comprès entre el 14/03/2016 
al 30/11/2016, ambdós inclosos, per a la prestació dels serveis i 
aprofitaments que es detallen a continuació, a favor dels autoritzats que 
s’assenyalen:  
 
PLATJA DE CANYELLES 
 
NOM CODI SERVEI 
CELISPORT, SA  LM-01 Escola d'esquí nàutic o similar (1 

embarcació), lloguer de caiacs (20) 
ANTONIA CASTILLA JIMÉNEZ GA-01 Lloguer de gandules (105) i para-

sols (60) 
MARIA DEL CARMEN GÓMEZ 
LÓPEZ  

GU-02 Venda de gelats i begudes 
envasades 

RICARD MORELL GAYETE 
GU-01 RRestaurant-bar 

JOSÉ LUIS FAYED CASADESÚS LV-01 Lloguer de patins (12) 
 
PLATJA DE LLORET 
 
NOM CODI SERVEI 
RAFAEL VELA SÁNCHEZ GU-06 Venda de gelats i begudes 

envasades 
MÓNICA MUÑOZ FERNÁNDEZ GU-07 Venda de gelats i begudes 

envasades 
M. DE LAS NIEVES DE MARCOS 
VALLE 

GU-08 Venda de gelats i begudes 
envasades 

M. JESÚS DELGADO 
GUERRERO 

GU-10 Venda de gelats i begudes 
envasades 

CONCEPCIÓN VACAS CANTERO GU-11 Venda de gelats i begudes 
envasades 

MA. MERCEDES LAFUENTE 
FOLQUE 

GU-12 Venda de gelats i begudes 
envasades 

JUAN JOSE GRIMA GREGORIO GU-13 Venda de gelats i begudes 
envasades 

MARTA VILÀ BALTRONS GU-14 Venda de gelats i begudes 
envasades 

ALBERT MORDOH GU-15 Quiosc-bar 
JUAN DÍAZ VACAS GU-16 Quiosc-bar 
ANNA MARIA CUROS GU-17 Quiosc-bar 
ANTONIO ÁVILA CERVERA GA-02 Lloguer de gandules (150) i para-

sols (80)  
JUAN MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ GA-03 Lloguer de gandules (150) i para-
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sols (80) 
ANTONIO GARCÍA CANTALEJO GA-04 Lloguer d'hamaques (180) i para-

sols (100) 
JORGE LÓPEZ NAVAS GA-05 Lloguer d'hamaques (180) i para-

sols (100) 
ANTONIO BRAVO PAZ GA-06 Lloguer d'hamaques (180) i para-

sols (100) 
ANNEMIEKE VAN DIJK LV-02 Lloguer de patins (20) i caiacs (10) 
TIM BALTRONS VAN DIJK LV-03 Lloguer de patins (20) i caiacs (10) 
FRANCESC XAVIER PLANAS 
SÀNCHEZ 

LM-02 Escola d’esquí nàutic, paracraft, 
speed boad o similars (màxim 1 
embarcació per activ.), amb 
taquilla de suport 

JOAN PLANAS SÀNCHEZ EN-03 Escola de motonàutica (12), 
flyboard (1), amb taquilla de 
suport a Lloret i Fenals (AC-14) 

CATAMARAN & ADVENTURE 
CHARTERS, SL  

AC-03 Taquilla venda tiquets catamarà 

DOFITOURS, SL  
AC-04 Taquilla venda tiquets creuers, 

amb taquilla de suport a platja de 
Sta. Cristina (AC-15) 

EXCURSIONS MARINA II i CAP 
DE CREUS, SL  

AC-05 Taquilla venda tiquets creuers, 
amb taquilla de suport a platja de 
Canyelles (AC-01) 

CHARTER COSTA BRAVA, SL  AC-06 Taquilla venda tiquets catamarà 
ESTEVA I ARJAU SL AC-07 Taquilla venda tiquets creuers 
 
PLATJA DE FENALS 
 
NOM CODI SERVEI 
JUAN GÓMEZ LÓPEZ GA-10 Lloguer de gandules (105) i para-

sols (60) 
RAFEL BALTRONS MOLSON GU-27 Restaurant-bar 
RAFAEL MURIEL MACIÀ GU-29 Venda de gelats i begudes 

envasades 
JOSEFA MACIÀ MIR GU-25 Restaurant-bar 
DOLORES FUENTES PUNZANO GA-09 Lloguer de gandules (105) i para-

sols (60) 
OSCAR BATEY LM-03 Escola d’esquí nàutic, paracraft o 

similars (màxim 1 embarcació), 
amb taquilla de suport al servei 

TEODORA NIKOLAEVA 
MOMOVA 

GU-30 Venda de gelats i begudes 
envasades 
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ANDRÉS PALOMARES AIVAR GA-08 Lloguer de gandules (125) i para-
sols (75) 

JOSEFA POMARES FERIA GU-28 Venda de gelats i begudes 
envasades 

JUAN PEDRO NAVARRO 
RODRÍGUEZ 

LV-04 Lloguer de patins (8) 

JOEL VILÀ MUÑOZ GA-07 Lloguer de gandules (125) i para-
sols (75) 

ÁNGELA GÓMEZ LÓPEZ LV-05 Lloguer de patins (20) i lloguer de 
caiacs (10) 

RAMON RODRÍGUEZ NAVARRO GU-26 Restaurant-bar de 20 m2 
EXCURSIONS MARINA II i CAP 
DE CREUS, SL  

AC-10 Taquilla venda tiquets creuers 

CHARTER COSTA BRAVA, SL  AC-11 Taquilla venda tiquets catamarà 

DOFITOURS, SL  AC-12 Taquilla venda tiquets creuers 
CATAMARAN & ADVENTURE 
CHARTERS, SL  

AC-13 Taquilla venda tiquets catamarà 

 
PLATJA BOADELLA 
 
NOM CODI SERVEI 
MARTA GIMÉNEZ ESTEBAN GU-37 Restaurant-bar 
 
PLATJA DE SANTA CRISTINA 
 
NOM CODI SERVEI 
ROSALIA VIVES I CARLES 
 

GU-39 Venda de gelats i begudes 
envasades 

CARINA MEDINI MITRE GA-11 Lloguer de gandules (105) i para-
sols (60) 

 
SEGON.- Comunicar que vista la Resolució d’autorització de l’ocupació 
corresponent a la distribució aprovada dels serveis de temporada en domini 
públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció 
de la Generalitat de Catalunya de data 07/03/2016 que disposa que 
s’autoritza l’ocupació per a l’any 2016 corresponent a la distribució dels 
serveis de temporada a les platges i mar territorial aprovada per al període 
2013-2016 d’acord amb el calendari següent, pel que afecta al terme 
municipal de Lloret de Mar: 
 

• Amb caràcter general, de 14 de març a 30 de novembre de 2016 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució als autoritzats, a la Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Servei de Costes), i 
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a la secció de Medi Ambient (Platges) i de Rendes - Gestió Tributària 
d’aquest Ajuntament, als efectes corresponents. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
11.29. - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL 
PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER 
COBRIR UNA PLAÇA DE CONSERGE D'INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES,VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L' 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000055 8-2016-SEL-CONS-ESP-LF 
 
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 de Conserge d’ Instal.lacions 
Esportives (Cat. AP),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: 
 

-Conserge d’ Instal·lacions esportives 
 Una plaça. Cat. AP 
 Concurs-oposició. 
Tipus de contracte: Indefinit 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça de Conserge d’ 
Instal·lacions esportives, 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 
 
11.30. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ DE 
PROMOCIÓ INTERNA, TORN DE RESERVA ESPECIAL 
(FUNCIONARITZACIÓ), PER A LA  PROVISIÓ  D'UNA PLAÇA 
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D'ADMINISTRATIU/IVA, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G132016000056 – 9-2016-SEL-FUNC-PROMO-ADMIN 
 
Vista la Plantilla de personal funcionari 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’Administratiu/iva (Cat. C1), 
procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de 
concurs-oposició de promoció interna, Torn de reserva especial 
(funcionarització).  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 de promoció interna, Torn de reserva especial, per cobrir la 
següent plaça: 

Escala d’Administració General.  
Subescala c) Administrativa  
Administratiu/iva.  
Una plaça. N.Pr. C1 – CD 16  
Torn de reserva especial: Concurs-oposició. 
Promoció interna. Funcionarització 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició de promoció interna, torn de reserva 
especial (funcionarització) per cobrir una plaça d’Administratiu/iva, vacant a 
la plantilla de personal funcionari 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 
 
11.31. – (...) 
 
11.32. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000039  
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FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
CREDITORS PRESSUPOSTARIS – Temporada de Sardanes 
estiu 2016 

14.070,00 

CREDITORS PRESSUPOSTARIS – Temporada de Sardanes 
any 2016 

25.900,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs renovació canonada distribució 
aigua potable Cr. Riu de la Plata 

29.356,55 

SUMA TOTAL ............ 69.326,55 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
AUDIFILM ABI, S.L. – Contracte manteniment Genesys 2016 62.895,80 
PROMOCIONS ARTISTIQUES JOAN PLANAS, S.L. – Disco 
mòbil i actuació Grup Maracaibo Carnaval 2016 

6.152,85 

UTE PISCINA LLORET – Cursos Natació mes de febrer 2016 23.952,07 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa T9 
recaptació executiva gener 2016 

59.435,78 

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS – Serveis Postals mes de 
febrer 2016 

5.498,14 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i conservació 
Parc Santa Clotilde mes de gener 2016 

7.179,46 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei control pk. Barri Pescadors 
Febrer 2016 

10.990,19 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei control pk. Pl. Pere Torrent 
mes de Febrer 2016 

10.990,19 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei control pk. Costa Carbonell 
mes de Febrer 2016 

10.990,19 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei control pk. Zona Esportiva 
mes de Febrer 2016 

10.990,19 

ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS – Quota any 2016 7.201,00 
SUMA TOTAL ............ 216.275,86 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
OPEN SOURCE AND SECURITY – 40% Estudi i auditoria de la 
xarxa de comunicacions 

6.664,68 

AUDIFILM ABI, S.L. – 50% Serveis Formació i Assistència 
programari Genesys 

9.196,00 

ACCES RAPIS, S.L. – Subm. I col·locació Porta entrada casa 
de la vila 

9.004,35 

SUMA TOTAL ............ 24.865,03 € 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
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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 69.326,55 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 
216.275,86 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
24.865,03 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
11.33. – (...) 
 
11.34. – (...) 
 
11.35. – (...) 
 
11.36. - 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: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

16/01 AL 17/01 PADRÓ CEMENTIRI 11,00 
16/01 AL 17/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 60,60 
16/01 AL 17/01 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 2.735,71 
16/01 AL 17/01 SERVEIS ARXIU 12,02 
30/01 AL 31/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 335,55 
30/01 AL 31/01 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 49,00 
30/01 AL 31/01 IMPOST BÉNS IMMOBLES 1.621,24 
30/01 AL 31/01 CANON INSTAL.LACIONS 605,04 
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30/01 AL 31/01 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 16.715,18 
30/01 AL 31/01 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 250,00 
30/01 AL 31/01 APARCAMENTS MUNICIPALS 50,00 
29/02 AL 11/03 CURSOS MUNICIPALS 37,00 
29/02 AL 11/03 ABOCADOR / TRACTAMENT RESIDUS 347.844,80 
29/02 AL 11/03 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 9.376,30 
29/02 AL 11/03 SUBMINISTRAMENT AIGUA  18.864,86 
29/02 AL 11/03 APARCAMENTS MUNICIPALS 11.509,27 
29/02 AL 11/03 VENDA LLIBRES  11,00 
29/02 AL 11/03 GRUA POLICIA 885,00 
29/02 AL 11/03 PUPILATGE POLICIA 133,00 
29/02 AL 11/03 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 382,00 
29/02 AL 11/03 IMPOST CONSTRUCCIÓ  28.102,59 
29/02 AL 11/03 TAXA  URBANÍSTICA 1.015,00 
29/02 AL 11/03 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 46,50 
29/02 AL 11/03 PADRÓ CEMENTIRI 15.550,00 
29/02 AL 11/03 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3.858,48 
29/02 AL 11/03 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 2.293,60 
29/02 AL 11/03 PADRÓ GOSSOS 52,00 
29/02 AL 11/03 LLAR D’INFANTS 549,00 
29/02 AL 11/03 IMPOST BÉNS IMMOBLES 21.119,98 
29/02 AL 11/03 ABONAMENT TRANSPORT 3.595,60 
29/02 AL 11/03 CANON HORTS MUNICIPALS 41,24 
29/02 AL 11/03 COMPENSACIÓ CONSUM PISCINA 19.442,50 
29/02 AL 11/03 PUBLICACIONS BUTLLETÍ  854,12 
29/02 AL 11/03 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 17.792,88 
29/02 AL 11/03 FIANCES MEDI AMBIENT 1.758,72 
29/02 AL 11/03 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 446,07 
29/02 AL 11/03 CANON INSTAL.LACIONS  20.700,78 
29/02 AL 11/03 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
29/02 AL 11/03 LLOGUER PARKING 387,20 
29/02 AL 11/03 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 12.388,23 
29/02 AL 11/03 UTILITZACIÓ ESPAI INSTAL.LACIONS 3.000,00 
29/02 AL 11/03 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  1.162,00 
29/02 AL 11/03 ALTRES INSTAL.LACIONS 1.200,00 
29/02 AL 11/03 INSTAL.LACIONS CULTURALS 890,00 
29/02 AL 11/03 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 11.075,00 
29/02 AL 11/03 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV 340,00 
29/02 AL 11/03 OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚB. 103.479,70 
29/02 AL 11/03 MOSTRES COMERCIALS 1.122,39 
29/02 AL 11/03 INSTAL.LACIÓ MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
29/02 AL 11/03 MERCADERIES 174,80 
29/02 AL 11/03 TAULES I CADIRES  34.665,55 
29/02 AL 11/03 PLUSVALUA 14.959,41 
29/02 AL 11/03 SERVEI DE REPOGRAFIA  630,60 
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29/02 AL 11/03 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 2.439,50 
TOTAL  736.669,36 

 
Importa el present càrrec la quantitat de  736.669,36 € 
 
11.37. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000291  
 
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 

28/16 CONCEPTES VARIS (E) 582,29 
29/16 CONCEPTES VARIS (V) 14.533,56 

TOTAL   15.115,85 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 15.115,85 euros. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
11.38. – (...) 
 

OBRES 
 
11.39. – (...) 
 
11.40. – (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
11.41. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ 
 

COMERÇ I PROM. ECON. / OMIC 
 
11.42. – (...) 
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11.43. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


