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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 28/2016 
Dia: 15 de juliol de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:00 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 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
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 8 de juliol de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
28.1. – (...) 
 
28.2. – (...) 
 
28.3. – (...) 
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28.4. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - ESTUDI I CREACIÓ DE PÚBLIC 
DEL TEATRE MUNICIPAL 
 
REF EXP.: 10602016000020 
 
Vist que en data 8 de juliol de 2016 s’ha publicat al Tauler de la Seu 
electrònica la proposta provisional de la línia de Subvencions per a activitats 
complementàries a la programació professional estable de determinats 
equipaments escènics i musicals, concessió provissional que es detalla a 
continuació: 
   
Expedient 
número 

Títol de l’actuació 
subvencionada 

Concessió 
provisional 

CLT058/16/00004 
ESTUDI DE CREACIÓ DE PÚBLICS 
DEL TEATRE DE LLORET 

1.500,00 € 

           
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 de 1.500,00€, concedida per la Generalitat 
de Catalunya (Departament de Cultura- OSIC) 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC) del Departament de Cultura i a Comunicació Cultural, 
Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
28.5. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE SERVEI CONSISTENT EN 
l'ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL 
ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS 
D'ATLETISME DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000363 03/16 PN SP 
 
Vist que en data 11/03/2016  la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del servei consistent 
en l’ ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL 
ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME 
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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 econòmico administratives i jurídiques 
corresponents, i va convidar a les següents empreses a prendre part en 
l’esmentat procediment: CULTICÉSPED JARDINERIA FLORISTERIA ELIA SL 
GARDEN TONA SL i JARDÍ, PEDRA I ÀRIDS SL.  
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
  

LICITADOR 
Plica núm. 1.- JARDI PEDRA I ÀRIDS SL 
Plica núm. 2.-  CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA 
ELIA SL  
Plica núm. 3.- GARDEN TONA SL 

 
 
Vist que en dates 18/05/16 i  25/05/16 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1i 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 06/07/16 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 .-  CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA 
ELIA SL, per un import de 11.040,80€ IVA a part durant 2 anys. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
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 a l’empresa CULTICESPED JARDINERIA FLORISTERIA 
ELIA 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 d’acord, amb el que 
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1.104,08 € 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.  

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 següent documentació: 

a. Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 
5 anys que inclogui import, dates, destinatari (públic o privat) 
d’aquests. 

b. Personal tècnic integrat a l’empresa participant en el contracte. 
c. Indicació de les mesures de gestió  mediambientals que 

l’empresa aplicarà al executar el contracte. 
d. Maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a 

l’execució dels treballs, adjuntant la documentació acreditativa 
pertinent. 
 

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 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  
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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 
càrrec a la partida 3425.22799 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 a l’empresa CULTICESPED 
JARDINERIA FLORISTERIA ELIA SL, així com a la Intervenció municipal, a la 
secció d’esport i a la de Parcs i Jardins.  
 
28.6. – (...) 
 
28.7. - ADJUDICACIÓ DE LA COMPRAVENDA, MITJANÇANT 
SUBHASTA PÚBLICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA 
PLAÇA D'APARCAMENT NÚM. 1 EXTERIOR DEL CONJUNT 
RESIDENCIAL 'MAJESTIC-DOS' DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000369 01/16 – subhasta 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 19/02/2016, va acordar requerir 
al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, a fi que en el termini màxim de 10 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 9 del plec de  
condicions i justifiqués el pagament de les despeses de publicació, per tal 
de poder procedir a l’adjudicació, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LA PLAÇA D’APARCAMENT NÚM. 1 
EXTERIOR DEL CONJUNT RESIDENCIAL “MAJESTIC-DOS” DE LLORET DE 
MAR, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 9 del plec de 
condicions,  s’han constituït les despeses relatives als anuncis i publicacions 
efectuades.  
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Vista la proposta d’adjudicació a favor del Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 10/05/2016, a la 
vista de les propostes presentades pels licitadors en aquesta subhasta 
pública i d’acord amb la clàusula 8.5 del plec de condicions que regeix el 
procediment licitatori i que disposa que les diferents parcel·les s’adjudicaran 
en favor dels licitadors que ofereixin els preus més alts per a cada parcel·la. 
 
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 al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ , el contracte de 
compravenda, mitjançant subhasta pública de la plaça d’aparcament núm. 1 
exterior del conjunt residencial “Majestic-dos” de Lloret de Mar,  en base a 
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
10/05/2016  amb subjecció al plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu de compravenda 
de les esmentades parcel·les és el següent: 
 

PLICA NÚM. 1. PABLO MINGUEZ DE LUZ: 12.000 € 
 
SEGON.- Requerir al  licitador  per a què efectui el pagament de la totalitat 
del preu d’adjudicació de la compravenda més la xifra que correspongui en 
concepte d’IVA. Aquest pagament s’efectuarà al comptat abans de la 
formalització de la compravenda en escriptura pública, mitjançant ingrés 
degudament justificat a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.-  A aquest efecte, un cop efectuat el pagament, es requerirà a 
l’adjudicatari a comparèixer davant el Notari designat per l’Ajuntament per 
formalitzar l’escriptura pública de compravenda. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acordi per formalitzar l’escriptura pública de 
compravenda. 
 
CINQUÈ.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció i Tresoreria municipal, als Serveis 
Jurídics (Inventari municipal) i a la Secció d’Urbanisme, i trametre al BOP 
de Girona i al DOGC un anunci de la present adjudicació per a la seva 
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publicació d’acord amb allò establert a l’article 138 de la Llei 30/2007, així 
com al Perfil del Contractant. 
 
28.8. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICACIÓ AL 
PERFIL DEL CONTRACTANT, CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DE 
SERVEI DE DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ D'UNA REVISTA-
PROGRAMA I DE PROGRAMES DE MÀ DE LES FESTES MAJORS DE 
SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ COM EN L'EXPLOTACIÓ DELS 
ESPAIS PUBLICITARIS D'AQUESTA REVISTA-PROGRAMA I 
PROGRAMES DE MÀ 
 
REF EXP.: G112016000370 (Exp. 04/16 PL PC) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 01/07/2016, va acordar requerir 
a l’empresa PRODUCCIONES MIC SL, a fi que en el termini màxim de 10 
dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 11 del plec de  
condicions, per tal de poder procedir a l’adjudicació, mitjançant procediment 
de licitació amb publicació al perfil del contractant, tramitació ordinària, del 
contracte administratiu especial consistent en disseny, edició i impressió 
d'una revista-programa i de programes de mà de les Festes Majors de 
Santa Cristina i Sant Romà, així com en l'explotació dels espais publicitaris 
d'aquesta revista-programa i programes de mà. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 11 del plec de 
condicions. 
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa PRODUCCIONES MIC 
SL, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 29/06/2016. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa PRODUCCIONES MIC SL, el contracte 
administratiu especial de serveis consistent en disseny, edició i impressió 
d'una revista-programa i de programes de mà de les Festes Majors de 
Santa Cristina i Sant Romà, així com en l'explotació dels espais publicitaris 
d'aquesta revista-programa i programes de mà, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 29/06/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el cànon i la durada del contracte 
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són els següents: 
 

- Cànon:   4.100 €/any 
- Durada:   d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura. Si 

ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per una 
anualitat més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD 
Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa PRODUCCIONES MIC 
SL, així com a la Intervenció municipal, i a la secció de Festes i, d’acord 
amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir a la 
seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
28.9. - PRIMERA PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, CONSISTENT 
EN LA REALITZACIÓ DEL PLA DE CIUTADANIA "PLAC" 
 
REF EXP.: G112016000371 (Exp. 02/14 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 16/06/2014, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu del servei consistent en la 
realització del pla de ciutadania “PLAC”, a la Fundació SER.GI per un import 
de 194.765,00 €/any. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte iniciat el 
01/08/2016 amb l’adjudicatari, relativa a la durada, el contracte tindria una 
durada de 2 anys  i  es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix 
finalitzats els dos anys inicials, anualment, un tercer i un quart any, si cap 
de les dues parts no el denunciava tres mesos abans de la finalització del 
segon i tercer any, individualment.  
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Vist l’informe favorable emès per la Directora de Benestar i Família de data 
04/07/2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera pròrroga del contracte de servei adjudicat a la  
Fundació SER.GI, consistent en la realització del pla de ciutadania “PLAC”, 
amb efectes del 01/08/2016 al 31/07/2017, d’acord amb les clàusules 
previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/2311/22699 del 
pressupost municipal.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Fundació SER.GI, a la secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients.  
 
28.10. - CONTRACTE MENOR ' ACTUACIÓ CANTADA D'HAVANERES 
FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA 2016 
 
REF EXP.: G112016000372 57/16 CM 
 
Vist l’informe  de la Secció de Festes, a través del qual es posa de manifest 
la necessitat  de contractar l’actuació d’una cantada d’havaneres el 25 de 
juliol a Sa Caleta amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol·licitat pressupost a la cooperativa 
Associació Cultural Dos per Quatre per l’actuació de la formació Grup 
Bergantí per un import de 1.100€, exempt d’IVA. 
 
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 amb cooperativa Associació Cultural 
Dos per Quatre, per l’actuació de la formació Grup Bergantí per un import 
de 1.100€, exempt d’IVA. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3380/22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a cooperativa Associació Cultural 
Dos per Quatre, a la secció de Festes i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients 
 
28.11. - PRIMERA PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, CONSISTENT 
EN LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE "HABITAT" I LA MODIFICACIÓ 
DEL CONTRACTE 
 
REF EXP.: G112016000373 (Exp. 04/16 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 16/06/2014, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu del servei consistent en la 
realització del projecte “HABITAT: Projecte d’accés i manteniment de 
l’habitatge de lloguer destinat a la població amb dificultats socioeconòmiqes 
i risc d’exclusió social”, a la Fundació SER.GI per un import de 125.172 
€/any. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte iniciat el 
01/08/2016 amb l’adjudicatari, relativa a la durada, el contracte tindria una 
durada de 2 anys i es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix 
finalitzats els dos anys inicials, anualment, un tercer i un quart any, si cap 
de les dues parts no el denunciava tres mesos abans de la finalització del 
segon i tercer any, individualment.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Directora de Benestar i Família de data 
05/07/2016. 
 
Vist que l’esmentat informe tècnic posa en manifest la necessitat de 
modificar el preu del contracte, atès que “les accions del programa cal 
ampliar-les d’acord amb la realitat actual i a la necessitat de donar 
cobertura a accions que fins ara no estaven contemplades dins el programa 
com ara tot el que té a veure amb hipoteques, propostes lloguers socials a 
entitats bancàries (ocupacions irregulars, lloguers impagats), tràmits al 
registre de les propietats, assessorament en temes legals, entre d’altres. 
Totes aquestes accions venen donades de l’aplicació de la Llei 24/2015 de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica i la Llei 18/20017, del dret a l’habitatge. Dins el marc 
legal també hem de tenir en compte el Codi Civil Català, la Llei hipotecària, 
la Llei d’arrendaments urbans, i la Llei d’enjudiciament civil.”, amb un cost 
global de 25.034 €/any IVA a part, que representa un increment d’un 20 % 
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en el preu total del contracte, essent el preu del contracte total de 150.206 
€/any, IVA a part.  
 
Vist que l’empresa adjudicatària està d’acord amb l’esmentada modificació. 
 
Atès allò establert en l’article 105 i següents 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 i la clàusula 21 del plec de clàusules de la 
licitació en relació a la modificació dels contractes administratius de serveis. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la primera pròrroga del contracte de servei adjudicat a la 
Fundació SER.GI, consistent en la realització del projecte “HABITAT: 
Projecte d’accés i manteniment de l’habitatge de lloguer destinat a la 
població amb dificultats socioeconòmiqes i risc d’exclusió social”, amb 
efectes del 01/08/2016 al 31/07/2017, d’acord amb les clàusules previstes 
al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Modificar el contracte administratiu de l’esmentat servei i ampliar 
l’import d’adjudicació en 25.034 €/any € IVA a part. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/2310/22699 del 
pressupost municipal.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Fundació SER.GI, a la secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients.  
 
28.12. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA RECONSTRUCCIÓ DE LA 
CASA 6 DEL POBLAT IBÈRIC DEL TURÓ RODÓ 
 
REF EXP.: G112016000375 58/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Patrimoni Cultural en data 
05/07/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar l’obra per a la reconstrucció de la casa 6 del poblat Ibèric del 
Turó Rodó, per a formar part del Museu Obert de Lloret “MOLL”. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a les empreses  
ABANS SERVEIS CULTURALS SL, CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI I 
MÓN IBER ROCS SL que presentessin  pressupost per dur a terme l’obra, 
essent el més satisfactori als interessos municipal el presentat per 
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l’empresa que MÓN IBER ROCS SL que ascendeix a la quantitat de 
30.330,58 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’obra l’obra per a la reconstrucció de 
la casa 6 del poblat Ibèric del Turó Rodó, per a formar part del Museu Obert 
de Lloret “MOLL”, amb l’empresa MÓN IBER ROCS SL,  per un import de 
30.330,58 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3360/63200 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa l’empresa MON IBERS 
ROCS SL, a la secció de Patrimoni Cultural a i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
28.13. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI  D'INTERVENCIÓ EN 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL PANTEÓ CASANOVAS I TERRATS 
 
REF EXP.: G112016000376 59/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Cap de la Secció de Patrimoni Cultural, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei 
d’intervenció en conservació o restauració del panteó Casanovas i Terrats . 
 
Atès que des de la secció de Patrimoni Cultural s’ha sol·licitat  pressupost a 
les empreses ATELIER DO TEMPO SL, GOBLETY SL I KREIT-RESTAURO SL 
que presentessin pressupost per dur a terme el referit servei, essent el més 
satisfactori als interessos municipals el presentat per l’empresa GOBLETY SL 
que ascendeix a la quantitat de 19.508,00 €, 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. 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa GOBLETY SL 
l’objecte del qual consisteix en el servei d’intervenció en conservació o 
restauració del panteó Casanovas i Terrats , per un import 19.508,00€, IVA 
a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.164.63202 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa GOBLETY SL, a la 
secció de Patrimoni Cultural i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients 
 
28.14. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT  PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, 
PER A CONTRACTAR EL SERVEI DE  REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC 
DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA MASIA DE CAN BUC I 
L'ELABORACIÓ DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC I REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU. 
 
REF EXP.: G112016000377 EXP. 03/16 PL PC 
 
Vist que en data 29/04/16 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent en la 
redacció del projecte bàsic de rehabilitació estructural de la masia de Can 
Buc i l’elaboració de l’estudi geotècnic i redacció del projecte executiu, va 
obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment de licitació 
amb publicitat al perfil del contractant,tramitació urgent, 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.- UTE ESTUDI NUS  
Plica núm. 2.-  JORDI PUJOL i RIBAS – DANI XIFRA TARRÉS 
Plica núm. 3.- BESTRATEN HORMINAS ARQUITECTURA SLP 
Plica núm. 4.- PERE SERRA ARQUITECTURA SLP 
Plica núm. 5.- CAMPANYÀ i VINYETA SERVEIS D’ARQUITECTURA 
SLP 
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Plica núm. 6.- XAVIER JOSEP GELONCH PIFARRÉ 
Plica núm. 7.- OVIDI ALUM GELABERT 
Plica núm. 8.- FEU I GODOY ARQUITECTES SLP 

 
Vist que en dates 03/06/16 i  07/06/16 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1, 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 08/07/16 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 FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, per un 
import de 9.800,00, IVA a part. 
 
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 a l’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES SLP  per tal 
de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 490,00 €, 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.  

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 . 
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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 A més a més, el licitador haurà d’acreditar haver redactat 
com a mínim un projecte de rehabilitació d’un bé catal.logat de 
caracterítiques similars en els últims 5 anys.  

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 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. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1510/64001 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’Urbanisme. 
 
28.15. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 1633/2016 - 
REQUERIMENT PREVI A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS PER A 
L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA 
INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE 
SANTA CRISTINA I EL FESTIVAL DE MÚSICA "CLON FESTIVAL" 
 



 
 
 

16 
 

REF EXP.: G112016000379 Exp. 01/16 Autorització 
 
Vist que en data 12/07/2016 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1633/2016 el requeriment previ a l'atorgament d'autoritzacions per a 
l'ús comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de 
casetes/barraques per la festa major de Santa Cristina i el festival de 
música "Clon Festival". 
 
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: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia n. 1633/2016 dictat en data 
12/07/2016, del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 1633/2016 
 

REF: REQUERIMENT PREVE EXP. 01/16 Autoritzacions 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS/ UNITAT JURÍDICA 
 
Exp. 01/16 Autoritzacions 
 
 
Vist que en data 17/06/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de licitació per a l’atorgament de 6 autoritzacions per a l’ús 
comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de 
casetes/barraques per a la Festa Major de Santa Cristina i el festival de 
música “Clon Festival”, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
administratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació de sol·licituds van presentar les 
corresponents pliques les següent entitats: 
 

LICITADOR DECLARACIÓ 
RESPONSABLE 

PUNTUACIÓ 

Plica núm. 1.- SOS LLORET presentada 2 
Plica núm. 2.- CLUB BASQUET UNIFICAT LLORET presentada 2 
Plica núm. 3.- CLUB REM HOTELERS presentada 1 
Plica núm. 4.- ASSOCIACIÓ HISPANO AMERICANA presentada 2 
Plica núm. 5.- CLUB REM PESCADORS presentada 1 
Plica núm. 6.- ASSOCIACIÓ COLLA WELCOME AND 
FRIENDS 

presentada EXCLÒS 

Plica núm. 7.- CF LLORET presentada 2 
Plica núm. 8.- CLUB DE REM SANT ROMÀ presentada 1 
Plica núm. 9.- ASSOCIACIÓ DE GEGANTS presentada 3 
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Plica núm. 10.- ASSOCIACIÓ JOVENTUT SA ROMANA presentada 2 
 
Vist que les entitats que van obtenir major puntuació en la valoració 
efectuada d’acord amb el barem de mèrits del plec de van ser les següents: 
 

 Plica núm. 9.- ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE LLORET 
DE MAR 

 Plica núm. 1.- SOS LLORET 
 Plica núm. 2.- CLUB BASQUET UNIFICAT DE LLORET 
 Plica núm. 4.- ASOCIACIÓN HISPANO AMERICANA DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA 
 Plica núm. 7.- CLUB DE FUTBOL LLORET 
 Plica núm. 10.-ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT SA ROMANA 
 

Vist que el 08/07/16 mitjançant publicació al perfil del contractant es van 
convocar a aquestes entitats al sorteig el  dilluns 11/07/2016, a les 13:00 
hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament per procedir al sorteig de les 
ubicacions. 
 
Vist que l’assistència era obligatòria i tots els licitadors havian d’assistir 
almenys amb un representant de l’entitat a l’acte del sorteig i, en cas de no 
ser-hi, es perdia el dret de participació. 
 
Vist que es va  procedir al sorteig per les ubicacions amb el següent resultat: 
 

 Barraca núm. 6.- CLUB DE FUTBOL LLORET 
 Barraca núm. 5.- CLUB BASQUET * 
 Barraca núm. 4.- SOS LLORET 
 Barraca núm. 3.- ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT SA ROMANA 
 Barraca núm. 2.- ASOCIACIÓN HISPANO AMERICANA * 
 Barraca núm. 1.- ASSOCIACIÓ DE GEGANTS 

 
*Vist que les entitats que es detallen a continuació no estaven presents en el 
moment del sorteig, motiu pel qual van quedar excloses de la licitació: 
 

 CLUB DE BASQUET UNIFICAT LLORET 
 ASOCIACIÓN HISPANO AMERICANA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, 

CULTURAL Y DEPORTIVA 
 
Vist que, en quedar excloses aquestes entitats, restaven dues barraques 
pendents d’adjudicar, i es considerava procedent convocar a les entitats que 
no havien obtingut l’adjudicació de cap barraca per tal de procedir novament 
a efectuar un sorteig  el  12/07/16 a les 10.00 hores a la Sala d’actes, amb 
el següent resultat: 
 

 Barraca núm. 5.- CLUB REM HOTELERS 
 Barraca núm. 2.- CLUB REM PESCADORS 

 
Vist que 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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RESOLC: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a les entitats que s’anomenen a continuació  per tal de 
què, en el termini màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquest requeriment, presentin la següent documentació, d’acord 
amb el que disposa a la clàusula 14 del plec:  

 
1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició i documentació 

acreditativa de la seva representació.  
2. Còpia autenticada de l’escriptura o document de constitució de 

l’entitat, així com dels seus estatuts o de la seva modificació 
posterior, i acreditació de què es troba degudament inscrita al 
Registre de la Generalitat de Catalunya. 

3. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis que es pugui ocasionar a tercers per temps que 
duri l’activitat autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
Les entitats que hauran de complir el tràmit de requeriment previ a 
l’autorització són les següents: 
 

 Barraca núm. 6.- CLUB DE FUTBOL LLORET 
 Barraca núm. 5.- CLUB REM HOTELERS 
 Barraca núm. 4.- SOS LLORET 
 Barraca núm. 3.- ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT SA ROMANA 
 Barraca núm. 2.- CLUB REM PESCADORS 
 Barraca núm. 1.- ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE 

LLORET 
 

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 proposta de participació, 
procedint en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les propostes. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador,  que un cop presentada la documentació 
requerida, que l’òrgan de contractació procedirà a  l’adjudicació de 
l’autorització. 
 
QUART.-  Efectuar trasllat d’aquest acord als licitadors i a la Regidoria 
Festes. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

 
28.16. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 1670/2016 - 
ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE 
LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE 
CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA I 
EL FESTIVAL DE MÚSICA "CLON FESTIVAL" 
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REF EXP.: G112016000380 Exp. 01/16 Autoritzacions 
 
Vist que en data 14/07/2016 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1670/2016 l’adjudicació d'autoritzacions per a l'ús comú especial de la 
via pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per la festa 
major de Santa Cristina i el festival de música "Clon Festival" 
 
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: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia n. 1670/2016 dictat en data 
14/07/2016, del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 1670/2016 
 

REF. EXP.:ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ 
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE 
CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA I 
EL FESTIVAL DE MÚSICA "CLON FESTIVAL" 
 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
(Exp. 01/16 – autorització) 
 
Vist que en data 12/07/16, segons Decret d’Alcaldia 1633/2016 es  
va resoldre  requerir a 6 entitats sense ànim de lucre, concretament 
al CLUB DE FUTBOL LLORET, CLUB DE REM HOTELERS, SOS LLORET, 
ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT SA ROMANA, CLUB DE REM PESCADORS 
I ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE LLORET, a fi que en 
el termini màxim de 3 dies hàbils aportessin la documentació prevista 
en la clàusula 13 del plec de  condicions, per tal de poder procedir a 
l’adjudicació de les autoritzacions per a l’ús comú especial de la via 
pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per la Festa 
Major de Santa Cristina i el festival de música “Clon Festival”.  
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha 
presentat la documentació a la que es fa referència a la clàusula 14 
del plec de condicions per totes les entitats a dalt esmentades. 
 
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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RESOLC:  
 
PRIMER.-  Atorgar 6 autoritzacions per a l’ús comú especial de la via 
pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per la Festa 
Major de Santa Cristina i el festival de música “Clon Festival” a les 
entitats sense ànim de lucre que s’anomenen a continuació, en base 
dels actes d’obertura de pliques i de sorteig de dates 08/07/2016 , 
11/07/16 I 12/07/16, amb subjecció al plec de condicions 
administratives i jurídiques aprovat. Les entitats autoritzades són les 
següents: 
 

 Plica núm. 7.- CLUB DE FUTBOL LLORET 
 Plica núm. 3.- CLUB DE REM HOTELERS 
 Plica núm. 1.- SOS LLORET 
 Plica núm. 10.- ASSOCIACIÓ DE JOVENTUT SA ROMANA 
 Plica núm. 5.- CLUB DE REM PESCADORS 
 Plica núm. 9.- ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS DE 

LLORET 
 
SEGON.- Advertir als autoritzats a dalt ensementats que, en cas de 
no complimentar adequadament les condicions establertes al plec de 
condicions, l’Ajuntament podrà dur a terme les accions legalment 
establertes.  
 
TERCER.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en 
l’article 151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de les actes 
d’obertura de pliques i de sorteig al Perfil del Contractant del web 
municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest decret a totes les entitats que han 
pres part en la licitació, així com a la Regidoria de d’Oci, Temps Lliure 
i Festes Populars, a la secció de la Via Pública i a la Policia Local, a la 
secció de Medi Ambient i d’acord amb allò establert a l’article 154 del 
RD Legislatiu 3/2011, procedir a la seva publicació al Perfil del 
Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.-Ratificar el present Decret d’Alcaldia en la primera Junta de 
Govern Local. 

 
28.17. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA 
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CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ DE PAVIMENTS A DIVERSOS 
CARRERS DE LA POBLACIÓ. 
 
REF EXP.: G112016000381 Exp. 07/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 09/05/2016 per l’Enginyer Municipal a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’obra 
consistent en la renovació de paviments a diversos carrers de la població, 
conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 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.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa de l’obra 
consistent en la renovació de paviments a diversos carrers de la població, 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 d’obra. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
28.18. - APROVACIÓ DE DESPESES 
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REF EXP.: G222016000083  
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
GENERALITAT DE CATALUNYA – Cànon Residus 2n Trimestre 
2016 

279.842,73 

SUMA TOTAL ............ 279.842,73 € 
 
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, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import  
279.842,73 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
28.19. – (...) 
 
28.20. – (...) 
 
28.21. – (...) 
 
28.22. – (...) 
 
28.23. – (...) 
 
28.24. – (...) 
 
28.25. – (...) 
 
28.26. – (...) 
 
28.27. – (...) 
 
28.28. - PADRÓ IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES - MATRÍCULA 
ANUAL 
 
REF EXP.: G212016000846  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de l’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES, corresponent a la MATRÍCULA ANUAL  2016, la 
qual importa la quantitat de NOU-CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (939.759,86 €). 
 
QUOTA MUNICIPAL - EMPRESARIAL 810.295,22 € 
RECÀRREC PROVINCIAL - EMPRESARIAL 127.914,33 € 
QUOTA MUNICIPAL – LOCAL AFECTA 1.263,66 € 
RECÀRREC PROVINCIAL – LOCAL AFECTA 286,65 € 

 
SEGON - Fixar el termini de cobrament dels esmentats tributs en la forma 
següent: 
a) Del 8 d’agost al 7 d’octubre de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 6 directament per les seves oficines i els terminals 
SERVICAIXA. 
b) A partir del dia 8 d’octubre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva,  situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
 
28.29. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
28.30. - RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA - CONTRACTACIÓ 
PERSONAL PER SUBSTITUCIÓ 
 
REF EXP.: G132016000167 – 104-2016-DIV-SUBST 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2016, en relació a la 
contractació de personal per substitució de vacances. 
 
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 7 
de juliol de 2016, per la qual es procedí per raons d’urgència i necessitats 
del servei a la contractació de la Sra. MARGARITA VILAR RUSCALLEDA com 
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a Educadora de la Llar d’ Infants (Cat C1) per efectuar la substitució dels 
períodes de vacances de les Sres. Roser Gruart Ruiz, Natalia Piccinna 
Fernandez i Natalia Grifé Sanchez. La contractada començà a treballar el dia 
6 de juliol d’enguany i dins del període de contractació quedaran incloses les 
vacances li corresponguin pel temps treballat. S’efectua contracte per 
circumstàncies de la producció art. 3 R.D. 2720/98). 
 
28.31. - AMPLIACIÓ JORNADA PERÍODE VACANCES - EDUCADORA 
LLAR INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000175 – 104-2016-DIV-SUBST  
 
Vist que la Sra. ROSA COLLS ARROYO, Educadora de llar d’ infants, adscrita 
a la Secció d’ Educació - Unitat Llar d’ infants, té concedida una reducció 
d’un terç de jornada, essent la seva jornada del 66,66% amb la percepció 
del 80% de les retribucions. 
 
Vist que la Sra. JUDITH SALMERON TAPIA es troba actualment substituint la 
tercera part de la jornada (33,33%) de la Sra. Colls percebent el 20% de 
les retribucions. 
 
Vist que la Sra. Colls gaudirà de les vacances anuals en el període del 20 de 
juliol al 12 d’agost (ambdós inclosos). 
 
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. Ampliar la jornada de la Sra. JUDITH SALMERON TAPIA, com a 
Educadora de llar d’ infants (Cat. C1) pel període del 20 de juliol al 12 
d’agost ambdós inclosos, passant a ser la seva jornada i sou del 100%. 
 
SEGON. A partir del 13 d’agost d’enguany la Sra. SALMERON, seguirà 
cobrint el terç de jornada que deixa d’efectuar la Sra. Colls i per tant, 
realitzarà el 33,33% de la jornada percebent el 20%. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a la interessada, a la 
Directora de la llar d’ infants i a Tresoreria Municipal, als efectes 
procedents.  
 
28.32. - AMPLIACIÓ JORNADA PERÍODE VACANCES - EDUCADORA 
LLAR INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000176 – 104-2016-DIV-SUBST 
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Vist que la Sra. MONTSERRAT GRUART RUIZ, Educadora de llar d’ infants, 
adscrita a la Secció d’ Educació - Unitat Llar d’ infants, te concedida una 
reducció d’ un terç de jornada, essent la seva jornada del 66,66% amb la 
percepció del 80% de les retribucions. 
 
Vist que la Sra. ANNA JUANOLA VIVANCOS es troba actualment substituint 
la tercera part de la jornada (33,33%) de la Sra. GRUART percebent el 20% 
de les retribucions. 
 
Vist que la Sra. GRUART gaudirà de les vacances anuals en el període del 26 
de juliol al 19 d’agost (ambdós inclosos). 
 
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. Ampliar la jornada de la Sra. ANNA JUANOLA VIVANCOS, com a 
Educadora de llar d’ infants (Cat. C1) pel període del 26 de juliol al 19 
d’agost ambdós inclosos, passant a ser la seva jornada i sou del 100%. 
 
SEGON. A partir del 20 d’agost d’enguany, la Sra. JUANOLA, seguirà cobrint 
el terç de jornada que deixa d’efectuar la Sra. GRUART i per tant, realitzarà 
el 33,33% de la jornada percebent el 20%. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a la interessada, a la 
Directora de la llar d’ infants i a Tresoreria Municipal, als efectes 
procedents.  
 
28.33. - DECLARACIÓ D'OFICI EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT 
- FUNCIONÀRIA DE CARRERA 
 
REF EXP.: G132016000178 – 129-2016-DIV-EXCED-INCOMP 
 
Vista la RESOLUCIÓ, rebuda en data 05/07/2016 amb RGE 2016014984,  
de la Direcció General d’Administració Local, de nomenament amb caràcter 
accidental de la Sra. MIREIA BALTRONS RAMOS, funcionària d’aquest 
Ajuntament, per ocupar el lloc de treball vacant de Tresoreria.  
 
Vista l’Acta de presa de possessió del lloc de treball amb nomenament de 
caràcter accidental de la vacant de Tresoreria de la Sra. Mireia Baltrons 
Ramos de data 07/07/2016. 
 
Atès el que disposa l’article 86.2 c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos vigents a Catalunya en matèria de funció pública.  
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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. Declarar d’ofici a la Sra. MIREIA BALTRONS RAMOS en situació 
d’excedència voluntària per incompatibilitat d’acord amb el que estableix el 
DL 1/1997 de 31 d’octubre, amb efectes 07/07/2016. 
 
SEGON. Que es doni trasllat de la present resolució a la interessada, i als 
serveis Municipals corresponents als efectes procedents.  
 
28.34. - CONTRACTACIÓ CONSERGE INSTAL.LACIONS ESPORTIVES ' 
CONTRACTE LABORAL FIX 
 
REF EXP.: G132016000180 – 8-2016-SEL-CONS-ESP-LF  
 
El Tribunal encarregat de jutjar i pronunciar-se sobre el concurs-oposició, 
convocat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 
18/03/2016, per cobrir una plaça de conserge d’instal·lacions esportives 
(Cat. AP), vacant a la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, ha 
formulat la proposta de contractació a favor de la Sra. MARTA FLORES 
NARANJO. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i Recursos Humans amb el vist 
i plau de la Cap de la Secció d’Esports, del qual es desprèn que la Sra. 
Marta Flores Naranjo ja ha prestat serveis en el mateix lloc de treball, 
durant un període superior al previst com a període de pràctiques a les 
bases generals de la convocatòria, havent obtingut una valoració favorable. 
Per la qual cosa, d’acord amb el que estableix la condició 7ª de les bases 
generals de la convocatòria, la Sra. Flores quedarà exempta de realitzar el 
període de pràctiques. 
 
Atès que l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han 
observat totes les prescripcions previstes en les condicions 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:  
 
PRIMER. Contractar de conformitat amb la proposta del Tribunal 
Qualificador, com a Conserge d’Instal·lacions Esportives (Cat. AP) amb 
contracte laboral de caràcter indefinit i amb efectes el proper 1 d’agost 
d’enguany, la Sra. MARTA FLORES NARANJO. 
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SEGON. Reconèixer a efectes d’ antiguitat la data 05/11/2012. 
 
TERCER. La contractada haurà d’aportar, si s’escau, dins del termini de 20 
dies a partir de la notificació de la seva contractació, els documents 
acreditatius de les circumstàncies i condicions a què es refereix la condició 
9a de les Bases Generals.  
 
QUART. Que es doni trasllat del present acord a la interessada, a la Cap 
d’Esports i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
28.35. – (...) 
 
28.36. – (...) 
 
28.37. – (...) 
 
28.38. – (...) 
 
28.39. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
28.40. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
28.41. – (...) 
 
28.42. – (...) 
 
28.43. – (...) 
 
28.44. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
[firma] 
 


