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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 12/2016 
Dia: 24 de març de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 10:00 a 10:30 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
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 
ANA MARIA GAIRI RAMOS, Interventor Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
 
 
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 18 de març de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
12.1. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
12.2. - APROVACIÓ DEL CONVENI  ENTRE L'AGRUPACIÓ ESPORTIVA 
MICFOOTBALL i l'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER LA 
ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG DE FUTBOL BASE MIC-
MEDITERRANEAN INTERNATIONAL CUP els exercicis 2016 a 2019. 
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REF EXP.: G112016000029 – conveni 13/16 
 
Vist, que l’Agrupació Esportiva MICFOOTBALL està interessada en 
l’organització del Mundialet de Futbol Base “Mediterranean International 
Cup” a les instal.lacions esportives de l’Estadi Municipal de Futbol de gespa 
artificial de Lloret de Mar, de dimecres a dissabte (ambdues dates incloses) 
de Setmana Santa dels propers anys 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 
Vist, que l’Ajuntament de Lloret de Mar, dintre de la seva política de foment 
en matèria d’activitats esportives, considera que la organització del MIC - 
Mediterranean International Cup per part de l’Agrupació Esportiva 
MICFootball representa per a la població una promoció important a nivell 
nacional i internacional. 
  
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès 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.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’Agrupació 
Esportiva MICFootball, per a l’organització del Mundialet de Futbol Base 
“Mediterranean International Cup” a les instal·lacions esportives de l’Estadi 
Municipal de Futbol, de dimecres a dissabte (ambdues dates incloses) de 
Setmana Santa dels propers anys 2016, 2017, 2018 i 2019, tal i com queda 
assenyalat al citat document. 
 
SEGON.- Existeix suficient consignació pressupostària per cobrir les 
despeses que generi aquest conveni, a la partida 16.3410.22609 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Agrupació Esportiva MICFootball, a la 
Secció d’Esports d’aquest Ajuntament i a la Intervenció Municipal. 
 
12.3. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 35 ARMILLES 
ANTIBALA DE DOTACIÓ AGENTS POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000134 - 19/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’inspector en Cap de la Policia Local en data 
10/03/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el subministrament de 35 armilles antibales de dotació als agents 
de la Policia Local. 
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Atès que, des de la Policia Local s’ha sol·licitat el pressupost per a realitzar 
l’esmentat subministrament a l’empresa RAVELL, el qual ascendeix a la 
quantitat de 11.133,34 €, 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 de subministrament amb l’empresa 
RAVELL, l’objecte del qual consisteix en subministrament de 35 armilles 
antibales de dotació als agents de la Policia Local, per un import de 
11.133,34 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1320.22104 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa RAVELL, a la Policia 
Local i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
12.4. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN 
VEHICLE FURGÓ DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D'ATESTATS 
DE LA POLICIA LOCAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000135 - 03/16 PN 
 
Vist l’informe emès en data 14/03/2016  per l’Inspector en Cap de la Policia 
Local, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació de SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE RÈNTING, D’UN VEHICLE 
FURGÓ DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D’ATESTATS DE LA POLICIA 
LOCAL 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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del 
SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE RÈNTING, D’UN VEHICLE FURGÓ 
DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D’ATESTATS DE LA POLICIA LOCAL 
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 
l’esmentat contracte de subministrament, 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 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 
12.5. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN 
LA NETEJA DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000136 15/15 PO 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 04/03/2016, va acordar requerir 
a l’empresa EULEN SA, 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 la neteja de la instal.lació 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 l’empresa EULEN SA, efectuada 
per la Mesa de Contractació en acta de data 03/03/2016, a la vista dels 
informes emesos pel Serveis Tècnics el dia 09/02/2016 i els Serveis 
Econòmics en data 24/02/2016. 
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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.-  Adjudicar a l’empresa EULEN SA, el contracte administratiu de 
serveis  consistent en la neteja de la instal.lació de la Piscina Municipal de 
Lloret de Mar, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació 
en acta de data 03/03/2016, 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:     13,19  €/hora, IVA a part 
Millores:  
. 300 hores extres per anualitat de lliure assignació per adequar l’horari de 
la jornada laboral a les necessitats del servei. 
. 20 unitats sanitàries, subministrament i manteniment de contenidors 
higiènics pels lavabos femenins. 
. Subministrament dels següents elements de confort per un import de 
6.070,14 €, IVA a part: 
. 2 U. De cadires per al bany de nadons 
. 2 U. Canviadors de bolquers 
. 2 U. Eixuga vestits de bany 
 
- Durada:  2 anys , a comptar des de la data de la seva signatura. Si 

ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per 
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més, 
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, a la major brevetat possible i, en 
qualsevol cas, 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. 
 
El que s’estableix en el paràgraf anterior s’entén sens perjudici d’allò previst 
a l’article 156.3 del RDL 3/2011, pel que fa als efectes suspensius de 
l’execució del contracte en el supòsit de interposició de recurs especial en 
matèria de contractació. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3422.22700 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. 
 
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 Medi Ambient (neteja), i, trametre al BOP de Girona, DOUE i BOE 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. 
 
12.6. - PROPOSTA D'ACORD DE  L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
D'ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU 
(Exp. 2012/01) 
 
REF EXP.: G112016000141 (Exp. 02/14 – acord marc) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament 
d’electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 
Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 
2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de 
març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
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Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de 
l’Acord marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa 
Energia SAU.  
 
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels 
preus unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,52

0 

 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 
de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta 
de pròrroga.  
 
Quart.- Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, per l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 13/10/2014, es va adherir a la pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), amb efectes a partir del 
05/11/2014 i fins al 31/03/2015. 
 
Cinquè.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 
de març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta 
de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva 
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del 
PCAP.  
 
Sisè.- Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, per l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 16/03/2015, es va adherir a la segona pròrroga de 



 
 
 

8 
 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), amb efectes a 
partir del 01/04/2015 i fins al 31/03/2016. 
 
Setè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord 
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- 
se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va 
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la 
clàusula setena del PCAP.  
 
Vuitè.-  En data 16 de març de 2016, l’Enginyer Municipal ha emès informe 
favorable en relació a la conveniència de l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar a la tercera pròrroga de l’Acord Marc de subministrament d’energia 
elèctrica adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb 
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes 
de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que 
regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural 
amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a 
l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 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  
(TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada 
dels contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 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 
resta de disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el 
funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament 
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ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Lloret de Mar s’adhereix a la tercera pròrroga 
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un 
termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre 
de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia  Terme de potència 

       Preus (€/MWh)  Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo pugui dictar en relació a les parts de preu regulades en cada 
moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament aplicables 
als consumidors finals de l’energia. 
 
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric 
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte 
pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 
08018, Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de 
l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
12.7. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS ESPECIALS (REPQ) MUNICIPALS PROCEDENTS DE LA 
DEIXALLERIA DE LLORET DE MAR 
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REF EXP.: G112016000142 (Exp. 05/16 PN SP) 
 
Vist l’informe emès en data 17/03/2016 des de la secció de Medi Ambient a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
servei consistent en gestió de residus especials (REPQ) municipals 
procedents de la deixalleria de Lloret de Mar, conforme a allò establert a 
l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011, a la vegada que es faciliten les dades de 
les vuit empreses a les que es pot convidar a participar en aquest 
procediment negociat sense publicitat i que són les següents: BEFESA 
GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES SL, BIDONES JP GARCIA SL, 
ECOCAT SL, ECOLOGIA IBÉRICA Y MEDITERRANEA SA, FCC AMBITO SL, 
GRIÑÓ ECOLÒGIC SA, SAICA NATUR NORESTE SL, TECNOLOGIA MEDIO 
AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ SL.  
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques particulars 
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, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del servei 
consistent en gestió de residus especials (REPQ) municipals procedents de 
la deixalleria de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques particulars regulador del procediment negociat sense publicitat 
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. 
 
TERCER.- Convidar a les 8 empreses citades en el informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de 
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 5 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
 
12.8. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB 
ULTIMATE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER A LA 



 
 
 

11 
 

CELEBRACIÓ DEL TORNEIG INTERNACIONAL LLORET-COSTA BRAVA 
DE BEACH ULTIMATE i FREESTYLE els exercicis 2016 a 2019. 
 
REF EXP.: G112016000143 - conveni 14/16 
 
Vist que des de l’any 2005 l’associació ULTIMATE GIRONA, organitza 
anualment el Torneig Internacional Lloret-Costa Brava de Beach Ultimate i 
Freestyle a la platja de Lloret  de Mar. 
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament que l’esmentat torneig es continuï 
celebrant anualment. 
 
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
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 de col.laboració entre l’Ajuntament de Lloret 
de Mar i l’associació ULTIMATE GIRONA per a la realització del “Torneig 
Internacional Lloret-Costa Brava de Beach Ultimate i Freestyle” a la Platja 
de Lloret de Mar, durant 4 dies de divendres a dilluns de la Setmana de 
Rams, previ a Setmana Santa. Aquest  conveni tindrà una durada de quatre 
anys: 2016, 2017, 2018 i 2019. 
 
SEGON.- L’Associació Ultimate de Girona gestionarà l’estructura de 
l’esdeveniment i competició i l’Ajuntament concedirà l’ocupació d’espai a la 
platja i donarà suport en recursos materials, infraestructurals, de transports 
i humans a l’ organització. 
 
TERCER.- Existeix suficient consignació pressupostària per cobrir les 
despeses que generi aquest conveni, a la partida 16.3410.22609 del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació Ultimate Girona, a la 
Intervenció municipal i a la secció d’Esports per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
12.9. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES - INSTITUT 
SA PALOMERA 
 
REF EXP.: G132016000058 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES 
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Vist que L’Institut Sa Palomera està interessat en que un dels seus alumnes 
efectuï les pràctiques a la Secció de la Biblioteca de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar. 
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb l’Institut Sa 
Palomera, en el sentit que aquest alumne pugui realitzar pràctiques a la 
Secció de la Biblioteca. 
 
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 l’Institut Sa 
Palomera, per a la realització de pràctiques de l’alumne, Ricard Doña Ruíz a 
la Secció de la Biblioteca.   
 
SEGON. Les pràctiques començaran el dia 04/04/2016 i fins el dia 
03/05/2016. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’Institut Sa Palomera per al seu 
coneixement. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
12.10. – (...) 
 
12.11. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000041  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
RAVELL, S.L. – Subm. De 35 armilles antibala de dotació 
agents Policia Local 

13.471,34 

SUMA TOTAL ............ 13.471,34 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ASSOCIACIÓ JUVENIL BATIBULL – Gestió UEC mes de febrer 5.360,00 
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2016 
FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar Infants Mpal els Pops 
mes de febrer 2016 

26.790,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
d’intermediació en matèria d’ habitatge febrer 2016 

10.431,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament 
del projecte tarda jove febrer 2016 

4.684,50 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges mes de febrer 
2016 

52.928,28 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei recollida selectiva mes de 
febrer 2016 

86.715,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei de gestió deixalleria febrer 
2016 

13.809,08 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja i manteniment àrees d’ 
esbarjo mes de febrer 2016 

18.467,64 

GBI SERVEI, S.A.U. – Servei de neteja viària mes de febrer 
2016 

219.395,99 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei de recollida d’escombraries 
mes de febrer 2016 

146.117,60 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa T07 
Servei Tract. FORM gener 2016 

6.384,88 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering Lola Anglada 
febrer 2016 

6.271,10 

CLECE, S.A. – Servei neteja mes de febrer 2016 114.259,72 
MAGMACULTURA, S.L. – Servei vigilància instal·lacions 
esportives mes de febrer 2016 

13.975,03 

SUMA TOTAL ............ 725.590,46 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador mes de gener 
2016 

4.949,51 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Treballs realitzats pàrquing 
dels Drets Humans Cert. 1 

75.370,90 

SUMA TOTAL ............ 80.320,41 € 
 
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 13.471,34 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
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SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
725.590,46 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 
80.320,41 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
12.12. - PADRÓ LLAR D'INFANTS "LOLA ANGLADA" - MES D'ABRIL 
 
REF EXP.: G212016000304  
 
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 la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LOLA 
ANGLADA”, corresponent al mes d’ ABRIL de 2016, que importa la quantitat 
de DIVUIT MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(18.305,30 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 

a)  Del  1 d’abril al 31 de maig de 2016, en període voluntari, tots 
els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, 
l’entitat col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, 
directament per les seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

 
b) A partir del dia 1 de juny de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
12.13. - PADRÓ LLAR D'INFANTS "ELS POPS" - MES D'ABRIL 
 
REF EXP.: G212016000306  
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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 - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “POPS”, 
corresponent al mes d’abril de 2016, que importa la quantitat de CATORZE 
MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS.  (14.528,00 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 

a) Del  1 d’abril al 31 de maig de 2016, en període voluntari, tots els 
dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per 
les seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

b) A partir del dia 1 de juny de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del 
Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, 
situat en el C/ Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
12.14. - PADRÓ ABONAMENTS ESTACIONAMENTS MUNICIPALS - 
SEGON TRIMESTRE 
 
REF EXP.: G212016000307  
 
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 la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES, corresponent al SEGON TRIMESTRE 
2016,  que importa la quantitat de TRETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA 
EUROS,  (13.980,00 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 

a) Del  1 d’abril al 31 de maig de 2016, en període voluntari, tots els 
dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per 
les seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 
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b) A partir del dia 1 de juny de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del 
Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, 
situat en el C/ Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

   
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
 
12.15. - PADRÓ MERCAT SETMANAL - PRIMER TRIMESTRE 
 
REF EXP.: G212016000308  
 
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 la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
LLOCS DE VENDA EN EL MERCAT SETMANAL, corresponent al PRIMER 
SEMESTRE 2016, la qual importa la quantitat de VINT-I-NOU MIL SIS-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS 
(29.694,75 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 

a) Del  31 de març al 30 de maig de 2016, en període voluntari, tots 
els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per 
les seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

b) A partir del dia 31 de maig de 2016, s’iniciarà el cobrament per 
via d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del 
Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, 
situat en el C/ Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL. 
 
12.16. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ 
 

COMERÇ I PROM. ECON. / OMIC 
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12.17. – (...) 
 
12.18. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
12.19. - APROVACIO DE L'INFORME-ACTA D'APROVACIO DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLS DE RENOVACIO DE CANONADA 
D'AIGUA POTABLE AL C. RIU DE LA PLATA 
 
REF EXP.: M332016000007  
 
FETS 
 
1.- En sessió de data 23 de setembre de 2008  la Junta de Govern Local va 
aprovar el contracte de serveis de consultoria i assistència amb l’empresa 
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, l’objecte del qual consisteix en 
la redacció d’estudis de seguretat i salut (RD 1627/97) i la coordinació 
d’obres en matèria de seguretat i salut (RD 1627/97) de totes les obres 
d’iniciativa municipal. 
 
2.- En data 18/03/2016 la Junta de Govern ha aprovat 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. 
 
3.- En data 22/03/2016 el Coordinador de Seguretat, en José Luis Trallero 
Fernández, de l’empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, ha 
emès Informe-Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’esmentada 
obra. 
 
4.- En data 23/03/2016 l’Enginyer Municipal ha emès informe tècnic 
favorable al respecte. 
 
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 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 dels treballs de renovació de canonada de distribució 
d’aigua potable al carrer Riu de la Plata de Lloret de Mar.  
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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 FCC AQUÀLIA, SA, com a adjudicatària de la mateixa. 
 
12.20. - APROVACIO DE L'INFORME-ACTA D'APROVACIO DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DE 
L'AV. VILA DE BLANES, ENTRE LA TRAV. JARDINS I L'AV. VIDRERES 
 
REF EXP.: M332016000008  
 
1.- En sessió de data 23 de setembre de 2008  la Junta de Govern Local va 
aprovar el contracte de serveis de consultoria i assistència amb l’empresa 
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, l’objecte del qual consisteix en 
la redacció d’estudis de seguretat i salut (RD 1627/97) i la coordinació 
d’obres en matèria de seguretat i salut (RD 1627/97) de totes les obres 
d’iniciativa municipal. 
 
2.- En data 04/03/2016 la Junta de Govern Local aprova l’adjudicació del 
contracte menor administratiu d’obra a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, 
SA, l’objecte del qual consisteix en el Projecte d’obres d’urbanització de 
l’avinguda Vila de Blanes, entre la travessia dels Jardins i l’avinguda 
Vidreres, excepte les del Capítol 2 (enderroc i obra nova edificació), per un 
import de 92.151,00 €, IVA a part i millores per un import de 14.025,00 € 
IVA a part. 
 
3.- En data 22/03/2016 el Coordinador de Seguretat, en José Luis Trallero 
Fernández, de l’empresa DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, ha 
emès Informe-Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’esmentada 
obra. 
 
4.- En data 23/03/2016 l’Enginyer Municipal ha emès informe tècnic 
favorable al respecte. 
 
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 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 d’urbanització de l’avinguda Vila de Blanes, entre la 
travessia dels Jardins i l’avinguda Vidreres, excepte les del Capítol 2 
(enderroc i obra nova edificació). 
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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. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


