
 
 
 

1 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 23/2016 
Dia: 10 de juny de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:30 a 13:15 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 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor Delegat 
 
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 3 de juny de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
23.1. – (...) 
 
23.2. (...) 
 
23.3. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA - REQUERIMENT PREVI A 
LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR PER LOTS DEL SERVEI 
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CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D'ESTIU 
MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, PERE TORRENT I ÀNGELS 
ALEMANY) 
 
REF EXP.: G112016000280 - 03/16 PO 
 
Vist que en data 08/06/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1295/2016, requeriment previ a l’adjudicació del contracte 
administratiu, per LOTS, del Servei consistent en el desenvolupament dels 
casals d’estiu municipals (Escoles Pompeu Fabra, Pere Torrent i Àngels 
Alemany). 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
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. 1295/2016 dictat en data 08/06/2016, 
del tenor següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 1295/2016 
 
REF. EXP.:REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR 
PER LOTS DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS 
CASALS D'ESTIU MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, PERE TORRENT I 
ÀNGELS ALEMANY) 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
EXP. G112016000280 - 03/16 PO 
 
Vist que en data 26/02/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa PER LOTS DEL SERVEI 
CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DELS CASALS D’ESTIU 
MUNICIPALS (ESCOLES POMPEU FABRA, PERE TORRENT I ÀNGELS 
ALEMANY), 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.- XAVIER AMAYA CASTAÑO 
Plica núm. 2.- TOMBARELLA GISBERT SC 
Plica núm. 3.- ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ 
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Plica núm. 4.- AMPA ESCOLA PERE TORRENT 
 
Vist que en dates 11/05/2016, 12/05/2016 i 20/05/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que el licitador AMPA ESCOLA PERE TORRENT va presentar al.legacions 
en data 27/05/2016 (RGE2016011697).  
 
Vist que la Mesa de contractació en data 27/05/2016, per a la resolució de 
les al.legacions es va sol.licitar informe a la tècnica d’educació que va ser 
emès en data 06/06/2016. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 07/06/2016 per a 
valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquests contractes a les següents empreses: 
 
LOT 1.- CASAL D’ESTIU POMPEU FABRA: TOMBARELLA GISBERT SC 
 Jornada complerta:154,00 € nen/a mes (IVA a part)  
 Mitja Jornada: 92,50 € nen/a mes (IVA a part)  
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
LOT 2.- CASAL D’ESTIU PERE TORRENT: ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ 
 95,00 € nen/a mes (IVA a part) 
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
LOT 3.- CASAL D’ESTIU ÀNGELS ALEMANY: JAVIER AMAYA CASTAÑO 
 Preu: 97,90 € nen/a mes (IVA a part) 
 Preu menjador 6,50 €/dia nen/a 
 
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 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
RESOLC:  
 
PRIMER.-  REQUERIR a les empreses TOMBARELLA GISBERT SC, ANTONIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ i JAVIER AMAYA CASTAÑO per tal de què, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest 
requeriment, procedeixin a la constitució de la garantia definitiva 
l’adjudicatari de cadascun dels LOTS  que és:  
 

 LOT 1. Casal d’estiu escola Pompeu Fabra: 7.000 € 
 LOT 2. Casal d’estiu escola Pere Torrent: 4.000 € 
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 LOT 3. Casal d’estiu escola Àngels Alemany: 2.000€ 
 

D’acord amb el que disposa a la clàusula 12 del plec, i presentin 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 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5ª del present plec i les 
corresponents despeses de publicació (41,04 € per licitador). 

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, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. 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 del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  

 
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’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de 
la documentació requerida. 
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QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3261.22799 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a les empreses TOMBARELLA 
GISBERT SC, ANTONIO RODRÍGUEZ PEREZ i JAVIER AMAYA CASTAÑO, així 
com a la Intervenció municipal i a la secció d’educació. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució per la propera sessió de la Junta de 
Govern Local que es celebri.” 

 
23.4. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, A 
TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN VEHICLE MARCA IVECO, MODEL DAILY 
35 C 12 DIESEL, 120 CV, DESTINAT AL SERVEI DE GRUA DE LA 
POLICIA LOCAL. 
 
REF EXP.: G112016000281 12/16  DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS SA, s’ha 
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa 
a l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant procediment 
negociat, a través de rènting, d’un vehicle marca Iveco, model Daily 35 C 
12 Diesel, 120 CV, destinat al servei de grua de la Policia Local. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
15/06/2009. 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local en data 
27/05/2016, conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 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. 
 
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.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FRAIKIN ALQUILER DE 
VEHICULOS SA 

Exp.10/09 PN 3.444,00€ NP.370200 



 
 
 

6 
 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
23.5. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, A 
TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN VEHICLE MARCA IVECO, MODEL DAILY 
35 C 12 DIESEL, 120 CV, DESTINAT AL SERVEI DE GRUA DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000282 13/16  DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS SA, s’ha 
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa 
a l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant procediment 
negociat, a través de rènting, d’un vehicle marca Iveco, model Daily 35 C 
12 Diesel, 120 CV, destinat al servei de grua de la Policia Local. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
03/05/2010. 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local en data 
27/05/2016, conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 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. 
 
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.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FRAIKIN ALQUILER DE 
VEHICULOS SA 

Exp.06/10 PN 3.456,00€ NP.370800 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
23.6. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES 
PER A LA VIA PÚBLICA EN LA ZONA DEL CASC URBÀ. 
 
REF EXP.: G112016000283 45/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica Municipal en data 2 de juny de 2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el 
subministrament de papereres per a la via pública en la zona del casc urbà. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses FUNDICIÓ 
DÚCTIL BENITO i METÀL·LICS TORDERA SLU  que presentessin pressupost 
per dur a terme el referit subministrament, essent el més satisfactori als 
interessos municipals el presentat per l’empresa METÀL·LICS TORDERA 
SLU, que ascendeix a la quantitat de 320,00 €/unitat, 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 
METÀL·LICS TORDERA SLU, l’objecte del qual consisteix en el 
subministrament de 35 papereres model OVAL de 85 litres de capacitat, per 
a la via pública en la zona del casc urbà, per un import d’ 11.215,00 €, IVA 
a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1720 62300 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 i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients 
 
23.7. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES 
EXPENEDORES DE BOSSES PER A LA RECOLLIDA D'EXCREMENTS 
 
REF EXP.: G112016000284 46/16 CM 
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Vist l’informe emès per la Tècnica Municipal en data 2 de juny de 2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el 
subministrament de papereres expenedores de bosses per a la recollida 
d’excrements. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’ empresa CONTENUR  
que presentés pressupost per dur a terme el referit subministrament, que 
ascendeix a la quantitat de 451,00 €/unitat, 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 
CONTENUR, l’objecte del qual consisteix en el subministrament de 10 
papereres model “SANECAN OLIMPIA” i 10 adhesius per a la personalització 
de les papereres extres, per un import de 4.611,30 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1720 62300 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 i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients 
 
23.8. - AUTORITZACIÓ TEMPORAL D'INSTAL.LACIÓ D'APARELLS 
AUDIOVISUALS EN TERRASSES AUTORITZADES AMB OVP DE 
TAULES I CADIRES 
 
REF EXP.: G122016000095  
 
Vista la celebració de l’Eurocopa de Futbol 2016 entre les dates 10 de juny 
del 2016 fins el 10 de juliol del 2016 i vist l’interés de diversos establiments 
en sol.licitar autorització per a la instal.lació d’aparells de reproducció 
audiovisual en les terrasses de bars i restaurants de Lloret de Mar i més 
concretament degut a la retransmissió de diversos esdeveniments 
esportius. 
 
Atès, que l’art. 52.1.i) de l’Ordenança de Via Pública actualment en vigor, 
permet la instal.lació d’aparells de reproducció audiovisual en els espais 
autoritzats amb OVP de taules i cadires (terrassa), sempre que s’autoritzi i 
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solament en casos concrets, limitant-se la mateixa a dates concretes i 
horaris determinats. 
 
Vist que en data 09/06/2014 en motiu del Mundial de Futbol del 2014 es va 
autoritzar la instal.lació d’aparells audiovisuals a les terrasses dels 
establiments amb autorització d’Ocupació de la Via Pública amb Taules i 
Cadires. 
 
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.- Autoritzar els establiments que tinguin concedida autorització 
d’OVP amb taules i cadires (Terrassa), a instal·lar temporalment aparells de 
reproducció audiovisual en la zona delimitada per a tal activitat, de 
conformitat amb els condicionants que en endavant s’establiran. 
 
SEGON.- L’autorització és únicament pel temps de les retransmissions en 
directe (i durant la seva exclusiva durada) dels següents esdeveniments: 
 

- Partits de futbol de l’Eurocopa de França 2016. (Únicament la emissió 
del partit en directe, amb una prèvia de quinze minuts sobre l’horari 
d’inici). 

- Curses de Formula 1. (Únicament la emissió de les proves de 
classificació i la cursa en directe amb una prèvia de quinze minuts 
sobre l’horari d’inici de la emissió). 

- Curses de Moto GP. (Únicament la emissió de les proves de 
classificació i la cursa en directe amb una prèvia de quinze minuts 
sobre l’horari d’inici). 

 
En cap cas es podrà mantenir la emissió més enllà de les 24 hores amb la 
única excepció de la final del Mundial de Futbol del 10 de juliol de 2016, en 
cas que fruit de les circumstàncies esdevingui pròrroga i si és el cas penals. 
En tot cas s’haurà de finalitzar la emissió de manera immediata a l’acabar 
l’esdeveniment. 
 
TERCER.- Aquesta autorització no modifica la resta de condicions de 
utilització i obligacions de les autoritzacions de taules i cadires, i quant a 
horaris, espais ocupats, comportament d’usuaris o qualsevol altre. 
 
QUART.- L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte aquesta 
autorització a aquells establiments que incompleixin les condicions 
establertes, tant per aquesta autorització específica com per les ordenances 
municipals en general, en especial pel que respecta al control de les 
activitats incíviques dels usuaris, així com les molèsties a veïns. 
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CINQUÈ.- Donar trasllat al Gremi de Bars i Restaurants, al Gremi d’Hotelers 
de Lloret de Mar, a la Unitat de Via Pública, als Serveis de la Policia Local, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
23.9. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, A TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN FURGÓ MARCA PEUGEOT 
EXPERT TEPEE CONFORT L1H1 2.0 HDI 120 CV DESTINAT AL SERVEI 
DE LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000285 14/16  DIVERSOS 
 
Vist que per part de l’empresa FRAIKIN ALQUILER DE VEHICULOS SA, s’ha 
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa 
a l’adjudicació del contracte de subministrament, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, a través de rènting, d’un furgó marca Peugeot 
Expert Tepee Confort  L1H1 2.0 HDI 120 CV destinat al servei de la Policia 
Local. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
03/03/2010. 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local en data 
05/05/2016, conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 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. 
 
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.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 

EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
FRAIKIN ALQUILER DE 
VEHICULOS SA 

Exp.02/10 PN SP 2.811,00€ NP.370710 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
23.10. - AUTORITZACIÓ DE SUCCESSIÓ D'EMPRESA CONTRACTISTA 
MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP PER UN DELS SOCIS EN RÈGIM 
D'AUTÒNOM 
 
REF EXP.: G112016000286 (Exp. 06/15 PN SP) 
 
Vist que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 30/03/2015,  
es  va adjudicar a l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP, el contracte 
de servei consistent en el suport, desenvolupament i actualització del web 
corporatiu, amb una durada de 2 anys, a comptar des del dia 01/04/2015 i 
amb possibilitat de pròrroga, finalitzats els dos anys inicials, per un any 
més, fins a un màxim de tres anys. 
 
Vista la petició formulada per l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP, 
de data 08/06/2016 (RGE 13015/2016), per la qual ens comunica que es 
dissol en data 31/05/2016 i que el contracte passarà ser executat en règim 
d’autònom per l’ex-soci, el Sr. DANIEL REYES DOMÍNGUEZ. 
 
Vist que el Sr. DANIEL REYES DOMÍNGUEZ dona compliment als requisits de 
solvència que es van exigir al plec de clàusules que va regir la licitació.  
 
Vist allò que regula l’art. 85 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova els Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
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 per l’empresa MUNDILLORET 
INFORMÀTICA SCP, i autoritzar la successió de l’autònom, el Sr. DANIEL 
REYES DOMÍNGUEZ, en els drets i obligacions dimanants del contracte 
esmentat en la part expositiva, amb efectes retroactius a partir del dia 
01/06/2016.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA 
SCP, al Sr. DANIEL REYES DOMÍNGUEZ, així com a la Secció de Participació 
Ciutadana i Transparència (Unitat Web), i a la Intervenció Municipal.  
 
23.11. – AUTORITZACIÓ DE SUCCESSIÓ D'EMPRESA CONTRACTISTA 
MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP PER UN DELS SOCIS EN RÈGIM 
D'AUTÒNOM 
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REF EXP.: G112016000287 (Exp. 05/15 PN SP) 
 
Vist que mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local de data 30/03/2015,  
es  va adjudicar a l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP, el contracte 
de servei de desenvolupament, implantació i actualització d’expedients BPM 
i tot el software corporatiu, amb una durada de 2 anys, a comptar des del 
dia 16/04/2015 i amb possibilitat de pròrroga, finalitzats els dos anys 
inicials, per un any més, fins a un màxim de tres anys. 
 
Vista la petició formulada per l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA SCP, 
de data 08/06/2016 (RGE 13018/2016), per la qual ens comunica que es 
dissol en data 31/05/2016 i que el contracte passarà ser executat en règim 
d’autònom per l’ex-soci, el Sr. MANUEL SANTOS TOMAS BEJAR. 
 
Vist que el Sr. MANUEL SANTOS TOMAS BEJAR dona compliment als 
requisits de solvència que es van exigir al plec de clàusules que va regir la 
licitació.  
 
Vist allò que regula l’art. 85 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova els Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

 
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 per l’empresa MUNDILLORET 
INFORMÀTICA SCP, i autoritzar la successió de l’autònom, el Sr. MANUEL 
SANTOS TOMAS BEJAR, en els drets i obligacions dimanants del contracte 
esmentat en la part expositiva, amb efectes retroactius a partir del dia 
01/06/2016.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa MUNDILLORET INFORMÀTICA 
SCP, al Sr. MANUEL SANTOS TOMAS BEJAR, així com a la Secció 
d’Informàtica, i a la Intervenció Municipal.  
 
23.12. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA CONSISTENT EN 
LA REDISTRIBUCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
L'ANTIC SINDICAT SITUAT AL C/ SANT PERE N. 36 DE LLORET DE 
MAR, A EXCEPCIÓ DEL CAPÍTOL 5 I PART DEL CAPÍTOL 6 
 
REF EXP.: G112016000288 (Exp. 18/15 PN SP) 
 
Vist que en data 13/11/2015 la Junta de Govern Local adjudicà a l’empresa 
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VORACYS SL, el contracte administratiu d’obra consistent en redistribució 
de les dependències municipals de l’Antic Sindicat situat al C/ Sant Pere n. 
36 de Lloret de Mar, a excepció del capítol 5 i part del capítol 6, per un 
import de 59.540,70 € (IVA a part), i el termini d’execució de 5 setmanes, a 
comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig i d’inici de l’obra. 
 
Vist que en data 17/11/2016, representants de la corporació, el redactor del 
projecte i director de l’obra i l’empresa contractista varen signar l’acta de 
comprovació del replanteig i autorització d’inici de l’obra. 
 
Vist que en data 07/03/2016 la direcció facultativa de l’obra signà el 
Certificat Final d’obres. 
 
Vist que en data 09/03/2016, representants de la corporació, els SSTTMM, 
actuant com a direcció facultativa de l’obra i l’empresa contractista varen  
signar l’acta de recepció  de l’obra. 
 
Vist que en data 31/05/2016 l’empresa VORACYS SL presenta proposta de 
liquidació de l’obra als efectes de la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist que en data 03/06/2016 els serveis tècnics de planejament i gestió 
urbanística emeten informe favorable, el qual conclou el que es transcriu a 
continuació: 
 

“La quantitat total a la que ascendeix la certificació de liquidació presentada, 
correspon a l’execució de les partides contingudes en el projecte adjudicat, 
amb la substitució, disminució i escreix d’amidament, a grans trets dels 
següents conceptes: 

 
PARTIDES PROJECTE 

Enderroc d’envà d’obra 
Augmentat amidament a l’enderrocar 
magatzem promoció 

Desmuntatge de mampara existent Disminució d’amidament 
Formació de calaixos per retorn 
d’obra Substituït per calaixos pladur 
Subministrament i substitució 
planxes fals sostre 

Augment amidament  per haver trobat 
diferents nivells I direccions al tirar 
envans existents 

Substitució de vidre fix existent per 
finestra en pati 

No s’han fet en planta 1ª i els de planta 
2ª s’han hagut d’ajustar a la recomanació 
de l’informe de patrimoni, quan ja 
estaven tallats. 

Execució d’envà d’ obra 
Disminució amidament / Substituït per 
envà pladur 

Sub. Transport i col. porta 
Disminució amidament Substituït per 
moduls mampares 

Imprevistos Augment amidament justificats en: 
  -Soports Rack 
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  -Xapa remat en trobada fals sostres 
  -Desmuntatge làmina bituminosa 
  -Envà pladur 
  -Reconstrucció de fals sostre  
  -Desmuntatge vidre existent  
 

 
L’import total de liquidació de l’obra ascendeix a la suma de 65.438,94 € IVA 
a part. La diferència existent amb l’import adjudicat és de 5.898,24 € IVA a 
part, que representa un 9,9 % de l’import d’adjudicació del contracte d’acord 
amb allò establert a l’article 107.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
És per tot això que s’informa favorablement la proposta de certificació de 
liquidació que ascendeix a un total de 65.438,94 € IVA a part, és a dir, 
79.181,11 € Iva Inclòs, sens perjudici, per descomptat del que l’òrgan 
competent consideri més adient.” 

 
Vist allò que disposa l’article 53 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, així com l’article 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 17 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, l’òrgan 
competent per la present decisió es la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local,  ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació de liquidació final de l’obra consistent 
redistribució de les dependències municipals de l’Antic Sindicat situat al C/ 
Sant Pere n. 36 de Lloret de Mar, adjudicada a l’empresa VORACYS SL per 
un import total de 65.438,94 IVA a part.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’empresa VORACYS SL, a la 
Intervenció municipal i a la secció de Planejament i Gestió Urbanística. 
 
23.13. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI DE 
SUPERVISIÓ I DINAMITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS BUCS 
D'ASSAIG MUSICALS D'EL PUNTET A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000289 (Exp. 02/16 PL PC) 
 
Vist que en data 06/05/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del servei de 
supervisió i dinamització del funcionament dels bucs d’assaig musicals d’El 
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Puntent de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant 
el procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant, tramitació 
ordinària, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- DANIEL MORILLAS MORENO 
  
Vist que en dates 07/06/2016 i 08/06/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i2 , respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 09/06/2016 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 al Sr. DANIEL MORILLAS MORENO, per un import de 
13.500 €/any, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes.  
 
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 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
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 al Sr. DANIEL MORILLAS MORENO per tal de que, 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 garantía 
definitiva per un d’import  de  1.350 €, d’acord amb el que disposa a la 
clàusula 12 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.  
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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 i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 

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. 78 del RD Legislatiu 
3/2011. Els licitadors hauran de tenir coneixements tècnics i musicals 
suficients per al desenvolupament de les tasques assignades durant 
l’horari d’obertura del servei. Aquestes competències s’hauran 
d’acreditar amb experiència als llocs de treball de naturalesa 
semblant, o bé amb formació, reglada o no, d’una durada superior a 
les 200 hores.  

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. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.   

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €.  

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 del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  

 
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 
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càrrec a la partida 3371/22799 del pressupost municipal.  
 
QUART.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. DANIEL MORILLAS 
MORENO, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Joventut.  
 
23.14. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI  DE DISSENY I 
IMPLANTACIÓ DE LLOC WEB PER A LA PISCINA MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000290 44/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica de l’Ajuntament en data 
18/05/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei de disseny i implantació de lloc web per a la Piscina 
Municipal,  que s’adapti a les característiques actuals i futures d’aquesta i 
que sigui adaptable a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Atès que des de la secció d’Informàtica s’ha sol·licitat el pressupost a 
l’empresa LADEUS WEB BRANDING SL que presentés pressupost per dur a 
terme el referit servei, que ascendeix a la quantitat de 5.245,00 €, 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 servei amb l’empresa LADEUS WEB 
BRANDING SL, l’objecte del qual consisteix en el servei de disseny i 
implantació de lloc web per a la Piscina Municipal , per un import 5.245,00€, 
IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.9260.62601 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa LADEUS WEB 
BRANDING SL, a la secció de Noves Tecnologies i la Intervenció municipal 
per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
23.15. – (...) 
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23.16. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT,  DEL SUBMINISTRAMENT I LA POSTA EN 
FUNCIONAMENT DE NOU PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DE LA NOVA ZONA BLAVA MUNICIPAL AL C/ 
JOSEP TARRADELLAS DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000292 (Exp. 06/16 PN SP) 
 
Vist que en data 08/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del subministrament i 
posta en funcionament de nou parquímetres per a la prestació del servei de 
gestió de la nova zona blava municipal al C/ Josep Tarradellas de Lloret de 
Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, a tal efecte, va aprovar el 
plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques i el plec de clàusules 
tècniques corresponents, i va convidar a les següents empreses a prendre 
part en l’esmentat procediment: MEYPAR SL, GRUP ETRA-BONAL i PARKEON 
SLU. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- MEYPAR SL 
 Plica núm. 2.- PARKEON SLU 
  
Vist que en dates 27/05/2016, 30/05/2016 i 03/06/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 09/06/2016 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 l’empresa MEYPAR SL, per un import de 54.836,72 €, 
IVA a part. 
 
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. 
 
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.-  REQUERIR a l’empresa MEYPAR SL per tal de que, 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 garantía definitiva per un 
d’import  de 2.741,84 €, 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. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €.  

9.  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.  

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 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. 16.1333.63300 del pressupost municipal. 
 
QUART.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa MEYPAR SL, així com 
a la Intervenció municipal i a la secció de Mobilitat. 
 
23.17. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, 
EDICIÓ I IMPRESSIÓ D’UNA REVISTA PROGRAMA I PROGRAMES DE 
MÀ DE LES FESTES MAJORS DE SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ 
COM EN L'EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARS D'AQUESTA 
REVISTA-PROGRAMA 
 
REF EXP.: G112016000293 - 04/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 04/04/2016 per l’arxiver municipal, a través del 
qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del SERVEI DE 
DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ D’UNA REVISTA PROGRAMA I PROGRAMES 
DE MÀ DE LES FESTES MAJORS DE SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ 
COM EN L’EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARS D’AQUESTA REVISTA-
PROGRAMA, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de 
licitació.  
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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 del servei 
consistent SERVEI DE DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ D’UNA REVISTA 
PROGRAMA I PROGRAMES DE MÀ DE LES FESTES MAJORS DE SANTA 
CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ COM EN L’EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS 
PUBLICITARS D’AQUESTA REVISTA-PROGRAMA i obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil del 
contractant i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment  per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte de servei. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 10 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”. 
 
23.18. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ- "AMB VISTES AL MAR" 
CAMINS DE RONDA. LÍNIA FEDER 1420 EIX 6.3.2 (PATRIMONI 
NATURAL I CULTURAL) 
 
REF EXP.: 10602016000024 
 
Atès que el 14 de març 2016 es va publicar el DOGC núm.7078, l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 
6, i s'obre la convocatòria fins el 15 de juny de 2016. 
 
Atès  que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2016, i vist el projecte presentat per Medi 
ambient/Patrimoni Cultural 1.292.015,78  € (Iva no inclòs). 
 
Que el cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, no subvenciona l’IVA. 
 
Que el cost projecte anirà distribuït durant els anys 2016-2020 i que el total 
del Projecte es finançarà de la següent forma: 
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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. Sol·licitar a la Generalitat una aportació FEDER Catalunya 2016, 
per import de 683.275,90 € (50%)  per al projecte: “Amb vistes al Mar”. 
Camins de Ronda. Línia Feder 1420 Eix 6.3.2 Patrimoni Natural i Cultural. 
 
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 la Generalitat de Catalunya, al 
Regidor Delegat i la secció de Medi ambient i Regidor Delegat i a Patrimoni 
Cultural d’aquest Ajuntament. 
 
23.19. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - XARXA EUROPEA DE 
JARDINS HISTÒRIS (LÍNIA PECT/FEDER DIPUTACIÓ DE GIRONA) 
 
REF EXP.: 10602016000025 
 
Atès que el 10 de maig 2016 es va publicar el BOP núm.89, l’edicte Edicte 
d’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals, universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la 
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per als projectes d’especialització i 
competitivitat territorial del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(PECT). 
 
Atès  que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2016, i vist el projecte presentat per Patrimoni Cultural per 
a la Xarxa Europea de Jardins Històrics, amb un pressupost de 233.796,50 
€ (IVA no inclòs). 
 
Atès que el projecte de la Xarxa Europea de Jardins Històrics pots ser 
elegible en el marc de l’estratègia d’especialització territorial de Catalunya 
(PECT), RIS3CAT. 

APORTACIÓ FONS % IMPORT 

FONS FEDER 1420 EIX 6.3.2 50 683.275,90 € 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 50   683.275,90 € 

21% IVA A CÀRREC AJUNTAMENT  271.323,31 € 

TOTAL PROJECTE  1.637.875,11 € 
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Que el cost projecte anirà distribuït durant els anys 2017-2020 i que el total 
del Projecte es finançaria de la següent forma: 
 
 
 
 
 
 
 
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, una ajuda de 175.347,38 €  per 
a la “Xarxa Europea de Jardins Històrics”. 
 
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 la Diputació de Girona, al Regidor 
Delegat i la secció de Patrimoni Cultural d’aquest ajuntament. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
23.20. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONARIS/ES DE 
CARRERA - AGENTS DE POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G132016000128 - 4-2014-SEL-AGENTS  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 6 de juny de 2016, en relació al 
nomenament de funcionaris/es de carrera, com Agents de Policia Local, un 
cop superat el període de dotze mesos de pràctiques en el municipi, d’acord 
amb el que estableixen les bases de la convocatòria. 
 
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 6 
de juny de 2016, per la qual es procedí al nomenament com a 
funcionaris/es de carrera de les Sres. NOEMI SANCHEZ CORDON i JUDIT 
RAMOS ARGELES i els Srs. SERGIO TORRES CASTILLO i FERNANDO GARCIA 

APORTACIÓ FONS % IMPORT 
FEDER 50 116.898,25 € 
DIPUTACIO DE GIRONA 25   58.449,12 € 
AJUNTAMENT DE LLORET 25   58.449,12 € 
TOTAL PROJECTE 100 233.796,50 € 
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PEREZ amb categoria d’Agents de Policia Local, amb efectes el 8 de juny de 
2016. 
 
23.21. - CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE VIGILANT DE 
PLATJA PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ. 
 
REF EXP.: G132016000129 – 100-2016-DIV-CIRC-PRO  
 
Vist que, els treballadors laborals fixos-discontinus, amb categoria de 
vigilants de platja, Sra. LORENA RUIZ AVILA i Srs. DANIEL PECCI 
DOMINGUEZ i ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, han obtingut plaça com a Agents 
interins en aquest Ajuntament i es troben en situació d’ excedència 
voluntària per incompatibilitat.  
 
Vist de que del concurs-oposició de Vigilants de platja, efectuat el 2015, va 
quedar en borsa el Sr. DANIEL SANCHEZ VADILLO.  
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 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; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
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.- Contractar al Sr. DANIEL SANCHEZ VADILLO, inclòs a la borsa del 
procés de selecció de Vigilants de platja, amb categoria de Vigilant de platja 
(C2), amb efectes 16 de juny i fins el 15 d’agost d’enguany (ambdós 
inclosos) i dins del període de contractació quedaran incloses les vacances 
que li corresponguin pel temps treballat.  
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat, a l‘Inspector en 
Cap de la Policia Local i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
23.22. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL-EDUCADORA LLAR 
D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000130  
 
Vist que, es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, d’una Educadora Llar d'Infants (Cat. C1) per efectuar 
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la substitució pel període de vacances de la treballadora municipal Sra. 
Sonia Vieta Barragan, adscrita a la Llar d’Infants municipal. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 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; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 d juliol de 2015,de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA com a 
Educadora Llar d'Infants (Cat. C1), pel període de vacances de la 
treballadora abans esmentada. La contractada començarà a treballar el dia 
15 de juny fins el dia 21 de juny de 2016 (ambdós inclosos) i dins del 
període de contractació quedaran incloses les vacances que li corresponguin 
a la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA pel temps treballat. 
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, a la Directora 
de la Llar d’Infants i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
23.23. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL-EDUCADORA LLAR 
D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000131  
 
Vist que, es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, d’una Educadora Llar d'Infants (Cat. C1) per efectuar 
la substitució pels períodes de vacances de les treballadores municipals 
Sres. Mireia Orpi Ruscalleda (del 22 de juny al 5 de juliol), Clara Ametller 
Aubeso (del 6 al 31 de juliol)  i Anna Pujol Vila (de l’1 al 31 d’agost) , 
adscrites a la Llar d’Infants municipal. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 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; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
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Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 d juliol de 2015,. De delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la Sra. JUDIT TORRENT GINESTA com a Educadora Llar 
d'Infants (Cat. C1), pel període de vacances de les treballadores abans 
citades. La contractada començarà a treballar el dia 22 de juny fins el dia 
31 d’agost de 2016 (ambdós inclosos) i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances que li corresponguin a la Sra. JUDIT 
TORRENT GINESTA pel temps treballat. 
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, a la Directora 
de la Llar d’Infants i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
23.24. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL-EDUCADORA LLAR 
D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000132  
 
Vist que, es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, d’una Educadora Llar d'Infants (Cat. C1) per efectuar 
la substitució pels períodes de vacances de les treballadores municipals 
Sres. Sheila Chaves Navarro (del 15 al 30 de juny), Esther Cuartero 
Cascales (del 1 al 17 de juliol), Anna Molne Barnes (del 18 de juliol al 15 
d’agost) i Sonia Vieta Barragan (del 16 al 31 d’agost), adscrites a la Llar 
d’Infants municipal. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 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; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 d juliol de 2015 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la Sra. MARIONA VIDAL TEIXIDÓ com a Educadora Llar 
d'Infants (Cat. C1), pel període de vacances de les treballadores abans 
citades. La contractada començarà a treballar el dia 15 de juny fins el dia 
31 d’agost de 2016 (ambdós inclosos) i dins del període de contractació 
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quedaran incloses les vacances que li corresponguin a la Sra. MARIONA 
VIDAL TEIXIDÓ pel temps treballat. 
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, a la Directora 
de la Llar d’Infants i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
23.25. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ 
INTERNA, PER COBRIR DUES PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA, 
VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G132016000133  
 
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 figuren vacants dues places d’Administratiu/iva (Cat. 
C1), procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de 
concurs-oposició de promoció interna. A tal efecte, s'han redactat les bases 
que regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució de l’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, per cobrir les següents 
places: 
 

-Escala d’Administració General. 
 Subescala c) Administrativa 
 Dues places. N.Pr. C1 – CD 16 
 Concurs-oposició de promoció interna. 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició de promoció interna per cobrir dues 
places d’Administratiu/iva, vacants 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. 
 
23.26. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ 
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INTERNA, PER COBRIR DUES PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA, 
VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G132016000135  
 
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 figuren vacants dues places d’Administratiu/iva (Cat. 
C1), procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de 
concurs-oposició de promoció interna. A tal efecte, s'han redactat les bases 
que regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució de l’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, per cobrir les següents 
places: 
 

-Administratiu/va 
Dues places. Cat C1 
Concurs-Oposició.Promoció Interna 
 

SEGON. Convocar concurs-oposició de promoció interna per cobrir dues 
places d’Administratiu/iva, vacants a la plantilla de personal laboral d’aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
23.27. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000073  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
SPAI, SCP – Serveis Cursos Esportius Juny, Octubre, 14.520,00 
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novembre i desembre 2016 
SUMA TOTAL ............ 14.520,00 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
TEMAVIAL, S.L. – Treballs realitzats Pintura Vial municipi 22.625,39 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació TAXA T07 
Servei Tractament FORM març 2016 

10.564,11 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, S.L. – Servei vigilància 
Platges mes de maig 2016 

27.329,30 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Gestió deixalleria mes de maig 
2016 

13.809,08 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Neteja i Manteniment Àrees d’esbarjo 
mes de maig 2016 

18.467,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes de 
maig 2016 

86.715,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Brossa mes de maig 
2016 

146.117,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viària mes de maig 
2016 

219.395,99 

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. – Subm. Material varies 
dependències 

6.154,17 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament Rebuig Dipòsit controlat 
maig 2016 

24.768,13 

SUMA TOTAL ............ 575.947,05 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
ETRA BONAL, SA – Obra: Eliminació de làmpades de V.M.I. 
import corresponent a la certificació 2 abril 2016 

19.881,81 

FCC AQUALIA, S.A. – Consum aigua mes de maig 2016 253.248,58 
TIC SERVEIS, SCP – Servei d’organització, descripció i 
catalogació arxiu mes de maig 2016 

5.566,00 

SUMA TOTAL ............ 278.696,39 € 
 
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 14.520,00 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
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respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
575.947,05 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 
278.696,39 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
23.28. – (...) 
 
23.29. – (...) 
 
23.30. – (...) 
 
23.31. – (...) 
 
23.32. – (...) 
 
23.33. – (...) 
 
23.34. – (...) 
 
23.35. – (...) 
 
23.36. – (...) 
 
23.37. – (...) 
 
23.38. – (...) 
 
23.39. – (...) 
 
23.40. – (...) 
 
23.41. – (...) 
 
23.42. – (...) 
 
23.43. – (...) 
 
23.44. – (...) 
 
23.45. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
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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:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

28/05 AL 03/06 EDUCACIÓ  32.495,40 
28/05 AL 03/06 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 6.537,75 
28/05 AL 03/06 VENDA LLIBRES 20,00 
28/05 AL 03/06 SUBMINISTRAMENT AIGUA 14.429,45 
28/05 AL 03/06 APARCAMENTS MUNICIPALS 23.904,46 
28/05 AL 03/06 GRUA POLICIA 435,00 
28/05 AL 03/06 MULTES OMCC/OMVP POLICIA 50,00 
28/05 AL 03/06 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 149,50 
28/05 AL 03/06 IMPOST CONSTRUCCIÓ  10.421,00 
28/05 AL 03/06 TAXA URBANÍSTICA 418,00 
28/05 AL 03/06 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 46,50 
28/05 AL 03/06 PADRÓ CEMENTIRI  2.950,00 
28/05 AL 03/06 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.351,89 
28/05 AL 03/06 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 770,10 
28/05 AL 03/06 PADRÓ GOSSOS 18,00 
28/05 AL 03/06 IMPOST BÉNS IMMOBLES 18.391,96 
28/05 AL 03/06 ABONAMENT TRANSPORT 55,00 
28/05 AL 03/06 CONTRACTES D’ARRENDAMENT 3.000,00 
28/05 AL 03/06 PUBLICACIONS BUTLLETI 697,49 
28/05 AL 03/06 GARANTIA PROJECTE URBANITZACIÓ 11.916,35 
28/05 AL 03/06 FIANCES PLATGES 1.640,56 
28/05 AL 03/06 LLOGUER  PARADA MERCAT  18,15 
28/05 AL 03/06 LLOGUER PARKING 254,10 
28/05 AL 03/06 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 2.368,41 
28/05 AL 03/06 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 10.227,50 
28/05 AL 03/06 MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
28/05 AL 03/06 MERCADERIES 72,00 
28/05 AL 03/06 TAULES I CADIRES 351,00 
28/05 AL 03/06 PLUSVALUA 10.199,60 
28/05 AL 03/06 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 652,00 

TOTAL   154.870,37 
 
Importa el present càrrec la quantitat de    154.870,37 € 
 
23.46. - RELACIÓ DE BAIXES 
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REF EXP.: G212016000640  
 
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 

55/16 CONCEPTES VARIS (E) 4.987,86 

56/16 IVTM (E) 11.841,48 

TOTAL  16.829,34 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 16.829,34 euros. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
23.47. - APROVACIÓ INICIAL DE L'OPERACIÓ JURÍDICA 
COMPLEMENTÀRIA DE LA PARCEL·LA 503 - CARRER SARDENYA, 2 - 
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ 
NÚM. 15 - URCASA 
 
REF EXP.: U312016000014  
 
F E T S 
 
1.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de juliol de 
2007, aprovà definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 
d’Actuació núm. 15 – URCASA, d’iniciativa municipal i redactat per Solé-
Roman Arquitectes. 
 
2.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat 
l’Operació Jurídica Complementària de la Parcel·la 503 del Projecte de 
Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 15 – URCASA per corregir d’ofici la 
configuració de la finca resultant esmentada per tal de garantir el servei de 
subministrament d’aigua, tal com es conclou en l’informe emès per 
l’enginyer municipal en data 1 de juny de 2016 
 
FONAMENTS   DE   DRET 
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I.- Resulta d’aplicació l’art. 168, sobre operacions jurídiques 
complementàries, establert en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
II.- S’aplica l’art. 53 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 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 10/07/2015, l’òrgan 
competent per la present decisió és la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Operació Jurídica Complementària de la 
Parcel·la 503 del Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 15 – 
Urcasa, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
SEGON.- Sotmetre la documentació a exposició pública per un termini de 
vint dies mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, butlletí oficial de la província i Web municipal. 
 
TERCER.- Notificar individualment als titulars i altres interessats, atorgant 
un tràmit d’audiència de vint dies perquè puguin presentar les al·legacions 
que estimin oportunes en defensa dels seus interessos. 
 

OBRES 
 
23.48. – (...) 
 
23.49. – (...) 
 
23.50. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
23.51. – (...) 
 
23.52. – (...) 
 
23.53. – (...) 
 
23.54. – (...) 
 
23.55. – (...) 
 
23.56. – (...) 
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23.57. – (...) 
 
23.58. – (...) 
 
23.59. – (...) 
 
23.60. – (...) 
 

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS 
 
23.61. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


