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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 13/2016 
Dia: 1 de abril de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:50 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 24 de març de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
13.1. – (...) 
 
13.2. – (...) 
 
13.3. – (...) 
 
13.4. – (...) 
 
13.5. – (...) 
 
13.6. – (...) 
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13.7. – (...) 
 
13.8. – (...) 
 
13.9. – (...) 
 
13.10. – (...) 
 
13.11. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
13.12. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PROJECTES I ACCIONS DE LA 
XSPLE. 
 
REF EXP.: 10602016000004 
 
Atés que en data 24/03/2016 la Diputació de Girona ens comunica per a 
l’EACAT, l’acord de la Junta de Govern celebrat el 15/03/2016, d’atorgació del 
següent ajut econòmic: 
  

Exp. ACCIONS/PROJECTES CONCEDIT 

PG/1552 Accions formatives per al foment de l’ocupabilitat 
i la millora d’habilitats professionals. 

2.000,000 € 

 
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.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona –
Promoció econòmica, per import de 2.000 €. 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona–Promoció 
econòmica, secció de Promoció Econòmica, Intervenció i Tresoreria  
d’aquest Ajuntament. 
 
 
13.13. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN EL 
MANTENIMENT INTEGRAL I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS 
I DE L'EDIFICI DE LA PISCINA MUNICIPAL 
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REF EXP.: G112016000145 - 15/15 PO 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 11/03/2016, va acordar requerir 
a la UTE SEAE SA – MULTISERVEIS NDAVANT SL, denominada UTE 
MANTENIMENT 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 manteniment integral i conservació de les instal.lacions i de 
l’edifici de la Piscina Municipal. 
 
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 UTE MANTENIMENT 
LLORET, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
11/03/2016, a la vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics de dates 
03/03/2016 i 11/03/2016. 

  
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 la UTE MANTENIMENT LLORET, el contracte 
administratiu de serveis  consistent en el manteniment integral i 
conservació de les instal.lacions i de l’edifici de la Piscina Municipal, en base 
a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
11/03/2016, 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:     92.835,05  €/any, 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.   

 
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 
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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. 
 
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 de Serveis Públics, 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. 
 
13.14. - RATIFICACIO DECRET - REQUERIMENT PREVI A LA 
L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A 
L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEI DE TEMPORADA AMB CODI 
D'ACTIVITATS GU-09 (QUIOSC DE VENDA DE BEGUDES ENVASADES 
I GELATS) A LA PLATJA DE LLORET 
 
REF EXP.: G112016000146 06/15 AUTORITZACIÓ 
 
Vist que en data 30/03/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm.679/2016, el requeriment previ a l’atorgament d’autorització Municipal 
a ADRIÀ PASSARELL FONTAN per a l’explotació del servei de temporada 
amb codi d’activitat GU-09 (Quiosc de venda de begudes i gelats) a la platja 
de Lloret. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
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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:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 679/2016 dictat en data30/03/2016, del 
tenor següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 679/2016 
 
REF. EXP.:REQUERIMENT PREVI A LA L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A L'ATORGAMENT 
D'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEI DE 
TEMPORADA AMB CODI D'ACTIVITATS GU-09 (QUIOSC DE VENDA DE 
BEGUDES ENVASADES I GELATS) A LA PLATJA DE LLORET 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
EXP. G112016000144 06/15 AUTORITZACIÓ 
 

Vist que en data 28/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient d’ autorització municipal per a l’atorgament d’autorització 
municipal per a l’explotació dels servei de temporada amb codi d’activitats 
GU-09 (Quiosc de venda de begudes envasades i gelats) a la platja de 
Lloret, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules econòmico 
administratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- MIGUEL FERNANDEZ MORENO 
Plica núm. 2.- ADRIÀ PASSARELL FONTAN 

 
Vist que en dates 22/03/2016 i 23/03/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 30/03/2016 per a 
valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a ADRIÀ PASSARELL FONTAN per un cànon de 14.505 €. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
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procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 

RESOLC: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a ADRIÀ MARCEL PASSARELL FON TAN per tal de què, 
en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 725,25 € i la garantia complementària per un 
import de 435,15€ d’acord amb el que disposa a la clàusula 13 del plec, i 
presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de 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 i 
complementària d’acord amb el que disposa a la clàusula 4ª del 
present plec i d’haver abonat les despeses relatives als anuncis i 
publicacions efectuades (257,16 €) 

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’apartat 78 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, solvència econòmica i financera, i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar.  

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

10. 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 de l’autorització, 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. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’autorització del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució al licitador, així com a la 
Secció de Gestió tributària i a la secció de Medi Ambient. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució per la Propera Junta de Govern Local que 
es celebri.” 

 
13.15. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES N. 66 I 67 
DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000147 - 07/16 CONCESSIÓ 
 
Vista la petició formulada pel Sr. LUIS GONZALEZ SERRANO, per la qual 
manifesta la seva voluntat de renunciar a la concessió de les parades  núm 
66 i 67 del Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar. 
 
Atès, que per la Secció de Gestió Tributària s’ha comprovat que la titular no 
està al corrent del pagament de la Taxa per serveis al Mercat Municipal, ja 
que el peticionari té un deute acumulat de 2.209,15 € a data de 31 de març 
de 2016. 
 
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre 
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari. 
 
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.-  Accedir a la petició formulada i acceptar la renúncia de la 
concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
 
Peticionari Concessió 
LUIS GONZALEZ SERRANO Parades núm. 66 i 67 

 
 
SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 31 de març 
de 2016, i sense dret a cap indemnització per part de la sol·licitant. 
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TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a la peticionària com a 
titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat 
Municipal Diari.  
 
QUART.- Que el peticionari haurà de liquidar el deute pendent acumulat en 
concepte de taxa per serveis al Mercat Municipal, que equival, a data 
31/03/2016, a 2.209,15 €, inclosos els recàrrecs per impagament i 
interessos de demora en aquella data.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i 
Comerç respectivament, per al seu coneixement i efectes corresponents. 
 
13.16. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - SEGURETAT, VIGILÀNCIA, 
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES 2016 
 
REF EXP.: 10602016000014 
 
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. 
 
Vistos els edictes núm. 2041 (BOP  núm. 51 de 15/03/2016) i núm. 2329 
(BOP núm. 56, de 22/03/2016) de l’Organisme Autònom de Salut Pública de 
la Diputació de Girona (DIPSALUT) d’aprovació de les bases específiques 
reguladores i la convocatòria de suport econòmic per al finançament de la 
seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de la demarcació 
de Girona (Programa Pt08). 
 
Atès que es considera convenient presentar-nos a la convocatòria per 
aquest any 2016, per tal de sol·licitar finançament pels serveis i materials 
de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Lloret. 
D’acord amb el punt 8 de les bases, relatiu a l’import de la subvenció, sobre 
la base subvencionable s’aplicarà sempre un 50,00 % de reducció i sobre 
aquest resultat s’hi aplicaran els coeficients de valoració establerts en la 
clàusula 7a de les bases, obtenint l’import màxim subvencionable. 
 
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. Sol·licitar a DIPSALUT una ajuda de 181.500 € per al 
finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges 
de Lloret durant l’exercici 2016. 
 
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 Dipsalut i al regidor delegat i secció de 
Medi Ambient d’aquest ajuntament. 
 
13.17. - RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE LES PARADES N. 34, 35 i 46  
INTERIOR, DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000148 08/16 – concessions 
 
Vista la petició de data 29/03/2016 (RGE2016006631), formulada per la 
Sra. CONCEPCIÓ PELL ALIMANY, , per la qual manifesta la seva voluntat de 
renunciar a la concessió de les parades  núm. 34, 35 i 46 interior del Mercat 
Municipal Diari de Lloret de Mar.  
 
Atès, que per la Secció de Gestió Tributària s’ha comprovat que la titular  
està al corrent del pagament de la Taxa per serveis al Mercat Municipal. 
 
Atès, l’article 70.d) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, que preveu que les concessions atorgades sobre 
domini públic es poden extingir per renúncia del concessionari. 
 
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.-  Accedir a la petició formulada i acceptar la renúncia de la 
concessió dels següents elements a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar: 
 

Peticionari Concessió 
CONCEPCIO PELL ALIMANY Parades núm. 34, 35 i 46 

 
SEGON.- Aquesta concessió quedarà resolta amb efectes del dia 31 de març 
de 2016, i sense dret a cap indemnització per part del sol·licitant. 
 
TERCER.- Que des d’aquesta data es doni de baixa a l’empresa peticionària 
com a titular d’aquestes concessions, així com també de la Taxa del Mercat 
Municipal Diari.  
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QUART.- Demanar a la Sra. Pell que torni a l’Ajuntament les claus de les 
parades 34, 35 i 46 interior del Mercat municipal diari, 5 dies després de la 
notificació d’aquest acord.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’interessat, a l’Associació de 
Concessionaris del Mercat Municipal Diari i a les seccions de Rendes i 
Comerç respectivament, per al seu coneixement i efectes corresponents. 
 
13.18. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, TRAMITACIÓ, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000149 - 07/16 PN SP 
 
Vist l’informe emès en data 30/03/2016 des de la secció de Promoció 
Econòmica i Comerç, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a 
la contractació del servei consistent en el Servei de consergeria del Mercat 
Municipal 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 tres 
empreses a les que es pot convidar a participar en aquest procediment 
negociat sense publicitat, a les següents empreses a prendre part en 
l’esmentat procediment: OMBUDSGIRONA, CATAUXI SL i BARNA PORTERS 
SL.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives 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 la consergeria del Mercat Municipal de Lloret de Mar. 
 
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 serveis. 
 
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 7 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. 
 
13.19. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INTAL.LACIÓ 
D'UNS ELEMENTS DE WORKOUT A LA PLATJA DE FENALS 
 
REF EXP.: G112016000150 21/16 CM 
 
Vist l’informe emès conjuntament per la tècnica de Medi Ambient i la tècnica 
d’esports en data 29/03/2016, a través del qual es posa de manifest la 
necessitat de contractar el subministrament i instal.lació d’uns elements de 
workout a la platja de Fenals.  
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses 
MICROARQUITECTURA i TOXIC WORKOUT  que presentessin pressupost per 
dur a terme els referits treballs, essent el més satisfactori als interessos 
municipal el presentat per l’empresa TOXIC WORKOUT, que ascendeix a la 
quantitat de 9.294,00 €, 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 
TOXIC WORKOUT (GUILLERMO ROMERO OLUCHA), l’objecte del qual 
consisteix en el subministrament i instal.lació d’uns elements de wourkout a 
la Platja de Fenals, per un import de 9.294,00 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1712/61900 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Medi ambient, esports i de Serveis Econòmics 
pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
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13.20. - RATIFICACIO CONTRACTACIÓ LABORAL PER OBRA O 
SERVEI DETERMINAT ' TREBALLADORA SOCIAL 
 
REF EXP.: G132016000059 – 49-2016-DIV-SERV-DET  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 29 de març de 2016, en relació a la 
contractació de personal per obra o servei determinat. 
 
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:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
29 de març de 2016, per la qual es procedí a la contractació de la Sra. 
NURIA BERRAL PUELL com a Treballadora Social (Cat A2).   
 
La contractada començà a treballar el dia 1 d’abril d’enguany i, dins del 
període de contractació quedaran incloses les vacances que li corresponguin 
pel temps treballat.  
 
13.21. - ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES 
- FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ 
(FUdGIF) 
 
REF EXP.: G132016000062 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES 
 
Vist que la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) 
està interessada en que una de les seves alumnes continuï fent les 
pràctiques a les seccions d’Educació, Benestar i Família i Biblioteca 
Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb la Fundació 
Universitat de Girona en el sentit que aquesta alumna pugui continuar fent 
les pràctiques a les seccions esmentades.  
 
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:  
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PRIMER. Aprovar l’addenda al conveni núm. 1509140009 entre aquest 
Ajuntament i la Fundació Universitat de Girona per a la continuïtat de les 
pràctiques de l’ alumna Sra. Rosa Maria Bandrich Skinner a les Seccions 
d’Educació, Benestar i Família i Biblioteca Municipal de l’ Ajuntament de 
Lloret de Mar. 
 
SEGON. La durada serà de 78,30 hores i el període de les pràctiques 
s’estendrà fins el 31 d’agost de 2016.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Fundació Universitat de Girona per al 
seu coneixement. 
 
13.22. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES - FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ (FUdGIF) 
 
REF EXP.: G132016000063 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES 
 
Vist que la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació està 
interessada en que una de les seves alumnes del Diploma de Postgrau en 
Artteràpia efectuï les pràctiques a la Secció de Benestar i Família de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb la Fundació 
Universitat de Girona en el sentit que aquesta alumna pugui realitzar 
pràctiques a la Secció de Benestar i Família. 
 
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 Fundació 
Universitat de Girona per a la realització de pràctiques de l’alumna Sra. 
Celia Serra Avila a la Secció de Benestar i Família de l’ Ajuntament de Lloret 
de Mar. 
 
SEGON. El període de les pràctiques s’estendrà fins el 27 de juny d’enguany 
amb una durada de 34 hores.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Fundació Universitat de Girona per al 
seu coneixement. 
 

ARXIU 
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13.23. – (...) 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
13.24. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000048  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
MASSACHS OBRES I PAISSATGE S.L.- Treballs de 
construcció vorada, cuneta i biona a l’Av. Pla de Rossell de la 
Urb. Serra Brava 

20.571,96 € 

SUMA TOTAL ............ 20.571,96 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ITISA.- Treballs correctiu a les escoles 6.270,61 € 
SERSA.- Servei ajuda a domicili SAD Municipal mes de febrer 
de 2016 

7.296,00 € 

ESTANYS BLAUS, S.L.- Serveis de manteniment i assistència 
Consulta xarxa informàtica 

4.991,25 € 

  
  
SUMA TOTAL ............ 18.557,86 € 
 
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 20.571,96 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 
18.557,86 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
13.25. – (...) 
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13.26. – (...) 
 
13.27. – (...) 
 
13.28. - 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 

27/02 al 28/02 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 74,49 
27/02 al 28/02 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 18.274,92 
27/02 al 28/02 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 330,00 
27/02 al 28/02 APARCAMENTS MUNICIPALS 50,00 
14/03 AL 18/03 ABOCADOR / TRACTAMENT RESIDUS 254.033,55 
14/03 AL 18/03 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 4.007,10 
14/03 AL 18/03 SUBMINISTRAMENT AIGUA  18.426,12 
14/03 AL 18/03 APARCAMENTS MUNICIPALS 9.819,65 
14/03 AL 18/03 SERVEIS REPOGRAFIA 75,50 
14/03 AL 18/03 GRUA POLICIA 950,00 
14/03 AL 18/03 PUPILATGE POLICIA 191,00 
14/03 AL 18/03 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 278,75 
14/03 AL 18/03 IMPOST CONSTRUCCIÓ  3.578,80 
14/03 AL 18/03 TAXA  URBANÍSTICA 588,00 
14/03 AL 18/03 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
14/03 AL 18/03 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
14/03 AL 18/03 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.105,17 
14/03 AL 18/03 PADRÓ CEMENTIRI 1.175,00 
14/03 AL 18/03 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 741,50 
14/03 AL 18/03 PADRÓ GOSSOS 26,00 
14/03 AL 18/03 IMPOST BÉNS IMMOBLES 408,98 
14/03 AL 18/03 ABONAMENT TRANSPORT 1.273,90 
14/03 AL 18/03 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 4.770,80 
14/03 AL 18/03 FIANCES MEDI AMBIENT 390,60 
14/03 AL 18/03 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 18.789,98 
14/03 AL 18/03 ALTRES INSTAL.LACIONS 200,00 
14/03 AL 18/03 INSTAL.LACIONS CULTURALS 12.622,00 
14/03 AL 18/03 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 7.685,00 
14/03 AL 18/03 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV 1.475,00 
14/03 AL 18/03 MERCADERIES 56,00 
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14/03 AL 18/03 CONSERVACIÓ PARKING  24,00 
14/03 AL 18/03 PLUSVALUA 9.918,24 
14/03 AL 18/03 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 143,60 

TOTAL  372.569,65 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  372.569,65 €. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
13.29. – (...) 

SERVEIS A LA PERSONA 
 

CULTURA 
 
13.30. - APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LA TEMPORADA DE 
SARDANES AUDICIONS DISSABTES 2016 
 
Vista la Resolució de 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 següent calendari de la nova temporada de sardanes 
Audicions 2016:  
 

Data Cobla Import  
Cultura 

11/06/16 Jovenívola de Sabadell 1.190€ 
18/06/16 Bisbal Jove 950€ 
25/06/16 Flama de Farners 900€ 
02/07/16 Contemporània 1.200€ 
09/07/16 Vila de la Jonquera 950€ 
16/07/16 Jovenívola de Sabadell 1.190€ 
30/07/16 Principal del Llobregat 980€ 
06/08/16 Ciutat de Girona 1.050€ 
13/08/16 Flama de Farners 900€ 
20/08/16 Principal del Llobregat 980€ 
27/08/16 Foment del Montgrí 810€ 
03/09/16 Marinada 970€ 
10/09/16 Bisbal Jove 950€ 
17/09/16 Ciutat de Girona 1.050€ 
 TOTAL 14.070€ 
 
Segon.- Aprovar els honoraris de les cobles esmentades.  
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Tercer.- Comunicar el present acord a la secció de Gestió Tributària, a la 
Secció de Promoció Cultural i als interessats als efectes oportuns. 
 

SERVEIS TURÍSTICS I DE PROMOCIÓ 
 

COMERÇ I PROM. ECON. / OMIC 
 
13.31. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
13.32. – (...) 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. [firma] 
 


