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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 30/2016 
Dia: 29 de juliol de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:30 a 13:35 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
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 22 de juliol de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
30.1. - SEGON REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA RECEPCIÓ I 
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ATENCIÓ AL PÚBLIC I DE TELEOPERADOR/A DEL CENTRE DE 
CONTROL DE TRÀNSIT I MOBILITAT PER DESISTIMENT DEL 
LICITADOR REQUERIT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE DATA 28/06/2016 
 
REF EXP.: G112016000387 - 19/15 PO 
 
Vist que en data 11/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la recepció i atenció al públic i de teleoperador/a del centre de control de 
trànsit i mobilitat, 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.- SERVEIS SAMAT LLORET SL 
Plica núm. 2.- BARNA PORTERS SL  
Plica núm. 3.- ESC SERVICIOS GENERALES SL 

 
Vist que en dates 12/05/2016, 13/05/2016 i 31/05/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels  obres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 10/06/2016 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 SERVEIS SAMAT LLORET SL, per un import 
de 11,40 €/hora, IVA a part, essent que les empreses licitadores van 
quedar en el següent ordre de puntuació: 
 
 

LICITADOR PUNTUACIÓ 
SOBRE N.2

PUNTUACIÓ 
SOBRE N. 3 

TOTAL

Plica 1.- SERVEIS SAMAT LLORET SL 25,32 50 75,32

Plica 2.- BARNA PORTERS SL 34,30 38,73 73,03
Plica 3.- ESC SERVICIOS 42,26 3,54 45,80

 
Vist que en data 28/06/16 es va requerir a l’empresa SERVEIS SAMAT 
LLORET SL que presentés , en el termini de 10 dies hàbils, la documentació 
d’acord amb el que disposa la clàusula 13 del plec i la constitució de la 
garantia definitiva. 
 
Vist que l’empresa SERVEIS SAMAT LLORET SL no ha complimentat 
adequadament el requeriment dins el termini establert. 
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Vist que el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 151 estableix que si 
l’empresa requerida no dóna compliment dins del termini assenyalat, s’ha 
d’entendre que el licitador ha retirat la seva oferta i s’ha de procedir a 
efectuar requeriment la següent licitador, per ordre de puntuació.  
 
Vist que el licitador que va quedar en segona posició és l’empresa  BARNA 
PORTERS  SL, que va oferir un preu de 12,20 €/hora, IVA a part. 
 
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.- Tenir per desistida en la seva oferta a l’empresa SERVEIS SAMAT 
LLORET S.L., en no haver donat compliment al requeriment previ efectuat 
per acord de la Junta de Govern Local de data 28/06/2016. 
 
SEGON.-  REQUERIR a l’empresa BARNA PORTERS SL per tal de què, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva 
per un import de 17.248,20 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 13 
del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició.  
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, validat 
pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per 
contractar previstos en aquesta clàusula.     

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
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 
(118,56 €). 

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, mitjançant certificació, haver gestionat centres de control 
de trànsit i de prestació de serveis, en l’àmbit de la seguretat pública 
o privada, de característiques similars a l’objecte de licitació. La 
manca de certificació comportarà la exclusió de l’empresa del procés 
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de licitació. Caldrà aportar la documentació acreditativa prevista a 
l’apartat a) de l’article 78 del Text Refós de la Llei de Contractes. 

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 €.  

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.  

 
TERCER.- 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. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 132022701 del 
pressupost vigent. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord als licitadors, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de la Policia Local. 
 
30.2. - PRÒRROGA EXPRESSA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SERVEI "CENTRE OBERT" 
 
REF EXP.: G112016000394 (Exp. 13/15 PN) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 28/08/2015, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu del servei “Centre Obert”, a la 
Fundació SER.GI per un import de 40.990,00 €/any, exempts d’ IVA. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte iniciat el 
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01/09/2015 amb l’adjudicatari, relativa a la durada, el contracte tindria una 
durada d’un any i es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix de forma 
expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per una anualitat 
més. 
 
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, “per tal de ser més eficients en la gestió 
d’atenció als menors, es valora ampliar el temps de les tutories” amb un 
cost global de 7.634 €/any, exempts d’IVA, que representa un increment 
d’un 18,62 % en el preu total del contracte, essent el preu del contracte 
total de 48.623,96 €/any, exempts d’IVA. 
 
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 pròrroga del contracte del servei “Centre Obert” 
adjudicat a la  Fundació SER.GI, amb efectes del 01/09/2016 al 
31/08/2017, 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 7.634 €/any, exempts d’IVA. 
 
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.  
 
30.03. - PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SERVEI, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, CONSISTENT EN REVISIONS MÈDIQUES ESPORTIVES 
 
REF EXP.: G112016000397 (Exp. 16/14 PN SP) 
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Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2679/2014 de data 04/09/2014, 
es va adjudicar a l’empresa CREU GROGA SL, el contracte de servei 
consistent en revisions mèdiques esportives, per un import de 14 €/RME 
TIPUS I/esportista (IVA a part), 28 €/RME TIPUS II/esportista (IVA a part). 
 
Vist que l’esmentat contracte finalitzarà el proper dia 31/08 2016. 
 
Vist que està previst incoar en breu una nova licitació per a l’adjudicació del 
contracte de servei consistent en revisions mèdiques esportives.  
  
Vist allò que estableix l'article 235.a) del Decret 179/1995 pel qual s'aprova 
el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, sobre la obligació 
del contractista de seguir prestant el servei fins a l'adjudicació de la nova 
contractació. 
 
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 CREU GROGA SL per tal que segueixi 
prestant, en règim de pròrroga forçosa i en les mateixes condicions que l’ha 
vingut prestant fins ara, el servei consistent en revisions mèdiques 
esportives, mentre no es resolgui el nou procediment de licitació. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CREU GROGA SL, a la 
Secció d’Esports i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
30.04. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT LICITATORI AMB 
PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS 
AUDIOVISUALS QUE ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS DE 
L'ARXIU MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000398 - 01/16 PL PC 
 
Vist que en data 22/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la Gestió i el tractament dels documents audiovisuals que es conserven a 
les instal.lacions de l’arxiu municipal de Lloret de Mar, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment de licitació amb 
anunci al perfil del contractant, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
econòmico administratives i jurídiques corresponents. 
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Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- ISIDORO LLORCA CIURANA 

 
Vist que en dates 14/06/2016, 15/06/2016 i 04/07/2016 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 28/07/2016 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 ISIDORO LLORCA CIURANA per un import de 8.300 
€/any, IVA a part. 
 
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 ISIDORO LLORCA CIURANA per tal de què, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment 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.   
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5. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

6. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. 

7.  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.  

8. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil. 
9. 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 3322.62500 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de l’arxiu municipal. 
 
30.05. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ 
I REALITZACIÓ DE CURSOS EN TECNOLOGIES  PER ADULTS I JOVES 
AL CENTRE CÍVIC DEL RIERAL 
 
REF EXP.: G112016000399 06/16  PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 26/07/2016 per la tècnica de Participació 
Ciutadana, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
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contractació del servei consistent en l’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE 
CURSOS EN TECNOLOGIES  PER ADULTS I JOVES AL CENTRE CÍVIC DEL 
RIERAL, 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.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en l’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE CURSOS EN 
TECNOLOGIES  PER ADULTS I JOVES AL CENTRE CÍVIC DEL RIERAL, 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 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”. 
 
30.06. - APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS 
D'IDEES PER LA CREACIÓ DEL LOGOTIP DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000400 (Exp. 01/16 – propietat intel·lectual) 
 
Vist l’informe emès en data 19/07/2016 pel Director de la Piscina Municipal, 
a través del qual es justifica la necessitat de procedir a l’aprovació de les 
Bases reguladores del concurs d’idees per la creació del logotip de la Piscina 



 
 
 

10 
 

Olímpica Municipal de Lloret de Mar, conforme a allò establert a l’art. 22 del 
RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vistes les bases reguladores del concurs d’idees redactades pel Director de 
la Piscina Municipal conjuntament amb els serveis jurídics d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores del concurs d’idees per la creació 
del logotip de la Piscina Olímpica Municipal de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- D’acord amb allò establert a la clàusula 6ª de les bases 
reguladores del concurs, el termini de presentació dels dissenys serà de l’1 
d’agost fins al 15 de setembre de 2016, ambdós dies inclosos, a l’Oficina 
d’Informació i Atenció al Ciutadà. 
 
TERCER.- Establir un únic premi dotat de dos mil cinc-cents euros 
(2.500,00€). Aquest premi, estarà subjecte a les normes fiscals, que si 
procediren, li serien aplicades. 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/3422/22699 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Nomenar com a un dels membres del jurat encarregat de valorar 
les propostes, al professional de l’àrea de l’art i el disseny, el Sr. Jordi 
Sureda Rodrigo, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 7ª de les bases 
reguladores del concurs. 
 
SISÈ.- Procedir a la publicació de les Bases reguladores del concurs d’idees 
abans esmentat al web municipal, al Tauler d’Anuncis de l’ajuntament, al 
Diari Punt Avui, al Diari de Girona, i difondre l’anunci de la convocatòria del 
concurs mitjançant les xarxes socials i la Nova Radio Lloret.  
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Director de la Piscina Municipal, a 
la secció d’Esports, a la Coordinadora de Comunicació, a la Directora de la 
Nova Radio Lloret, a la secció del web municipal, així com a la Intervenció 
municipal per al seu coneixements i efectes escaients.  
 
30.07. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL PROGRAMARI MICROSTATION 
 
REF EXP.: G112016000401 (Exp. 02/16 PN EXCLUSIVITAT) 
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 17/06/2016, va 
acordar l’aprovació del plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques i va requerir a l’empresa BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA, a fi que 
en el termini màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en 
la clàusula 7 del plec de condicions i constituís la garantia definitiva de 
l’import de 224 €, per tal de poder procedir a  l’adjudicació, mitjançant 
procediment negociat, per raons tècniques i motius relacionats amb els 
drets d’exclusiva, del contracte del servei de manteniment del programari 
Microstation i suport tècnic per a l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que l’empresa BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA va rebre l’esmentat 
requeriment (RGS 8643/2016) en data 07/07/2016, no obstant, en el 
termini legalment establert no va presentar la documentació requerida i no 
va dipositar la fiança definitiva. 
 
Atès allò establert en l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a l’adjudicació de contractes administratius. 
 
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 deserta la licitació, mitjançant procediment negociat, 
tramitació ordinària, del servei de manteniment del programari Microstation 
i suport tècnic per a l’Ajuntament de Lloret de Mar, per l’incompliment per 
part de l’empresa BENTLEY SYSTEMS IBÉRICA SA del requeriment previ de 
documentació i constitució de la garantia definitiva en el termini legalment 
establert.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BENTLEY SYSTEMS 
IBÉRICA SA, a la Intervenció municipal i a la secció d’Informació i Anàlisi del 
Territori.  
 
30.08. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT DE SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE 
RÈNTING, D'UN VEHICLE FURGÓ DESTINAT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D'ATESTATS DE LA 
POLICIA LOCAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000402 -  03/16 PN 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 03/06/2016, va acordar requerir 
a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMET SA, a fi que en el 
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termini màxim de 5 dies hàbils aportés la documentació prevista en la 
clàusula 12 del plec de  condicions i constituís la garantia definitiva, per tal 
de poder procedir a  l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, tramitació urgent, del contracte  SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS 
DE RÈNTING, D’UN VEHICLE FURGÓ DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I 
D’ATESTATS DE LA POLICIA LOCAL DE LLORET DE MAR. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de 
condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ALPHABET ESPAÑA 
FLEET MANAGEMET SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de 
data 31/05/2016, a la vista de l’informe emes pels Serveis Econòmics en 
data 27/05/2016. 

 
Atès allò establert als articles 169 a 173 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 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMET SA, 
el contracte administratiu consistent SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE 
RÈNTING, D’UN VEHICLE FURGÓ DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I 
D’ATESTATS DE LA POLICIA LOCAL DE LLORET DE MAR, en base a la 
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
31/05/2016, amb subjecció al plec de condicions econòmico-administratives 
i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i  el termini 
d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:     985,45 €/mes, IVA a part, durant 60 mesos 
- Termini de lliurament:   13 setmanes a comptar des de la data de 

signatura del contracte.  
 
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. 
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TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1320 20400 del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal i a la Policia Local 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. 
 
30.09. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, DEL SERVEI  D'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE 
CURSOS D'IDIOMES A DESENVOLUPAR AL CENTRE CÍVIC DEL 
RIERAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000403 (Exp. 09/16 PL PC) 
 
Vist l’informe emès en data 26/07/2016 per la Tècnica de Participació 
Ciutadana, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació del servei d’organització i realització de cursos d’idiomes a 
desenvolupar al Centre Cívic del Rieral de Lloret de Mar, 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.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
d’organització i realització de cursos d’idiomes a desenvolupar al Centre 
Cívic del Rieral de Lloret de Mar, 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 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 
30.10. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - LLUITA I CONTROL 
INTEGRAT DE PLAGUES URBANES 2016 
 
REF EXP.: 10602016000033 
 
Atès que en data 28/09/2009 el Ple municipal prengué l’acord d’adherir-se 
al catàleg de serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), sent aquesta condició un requisit necessari 
per poder accedir als diferents programes d’ajuts per donar cobertura a les 
competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la 
salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments 
de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues 
urbanes, publicat al BOP de Girona núm. 133 de 13 de juliol de 2016, edicte 
núm. 5947 (núm. exp. LE 2016/141). 
 
Atès que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria de 
l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, 
per a les actuacions de control de plagues d’insectes, rosegadors i aus 
urbanes, efectuades en el període comprès entre: 1 d’octubre de 2015 i el 
30 de setembre de 2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER. Sol·licitar a DIPSALUT, una ajuda de 20.216,68 € pel programa 
Pt10 de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de 
plagues urbanes. 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al DIPSALUT, a la secció d’Intervenció i a 
la secció de Medi Ambient. 
 
30.11. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI D'ELECTRÒNICA DE XARXA 
(SWITCHOS) PER EQUIPAR LA NOVA TIPOLOGIA DE  XARXA 
 
REF EXP.: G112016000404 - Exp. 08/16 PO 
 
Vist l’informe emès en data 18/07/16 pel Cap de la Secció de Sistemes de la 
Informació i Telecomunicacions, a través del qual es justifica la necessitat 
de procedir a la contractació de SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI 
D’ELECTRÒNICA DE XARXA (SWITCHOS) PER EQUIPAR LA NOVA 
TIPOLOGIA DE  XARXA, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD 
Legislatiu 3/2011.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del 
subministrament de maquinari d’electrònica de xarxa (switchos) per equipar 
la nova tipologia de  xarxa, i obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de subministrament. D’acord amb allò 
establert en la clàusula 9 del plec de condicions que regeix en aquesta 
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contractació, s’obre un termini de 26 dies naturals per presentar les 
proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la darera publicació de 
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província o DOGC. 
 
TERCER.- D’acord amb el que preceptua  l’article 277.1 del DL 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de condicions per un termini de 
20 dies hàbils a comptar a partir de la publicació del darrer anunci publicat 
al Butlletí Oficial de la Província i el DOGC, a efectes de presentació 
d’al·legacions.  
 
30.12. - RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA 1757/16 - PRESENTACIÓ 
RECURS APEL.LACIÓ SENTÈNCIA n. 172/2016 RECAIGUDA AL 
RECURS CONTENCIOS 449/2011. 
 
REF EXP.: G112016000406 - 05/2016. Recurs apel.lació contenciós 449/11 
 
Vist que en data 21/07/2016 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1757/2016 el nomenament de la representació municipal per a la   
presentació de recurs d'apel.lació contra la Sentència n. 172/2016 dictada 
en  el recurs contenciós 449/2011 interposat per ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA. 
 
Vist que,  per necessitats d’urgència en aquest nomenament, 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 n. 1757/2016 dictat en data 21/07/2016, del 
tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA  
Núm. Decret/Data: 2016LLDA001757 
21/07/2016 
 
REF. EXP.:NOMENAMENT REPRESENTACIÓ MUNICIPAL - PRESENTACIÓ 
RECURS D'APEL.LACIÓ A LA SENTÈNCIA n. 172/2016 DICTADA EN  EL 
RECURS CONTENCIÓS 449/2011 INTERPOSAT PER ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA. 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
Exp. G112016000390 – 05/2016. Recurs apel.lació contenciós 449/11 
 
Vista la Sentència n. 172/2016 de data 07/07/2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu 3 de Girona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu  
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núm. 449/2011, interposat per Elisenda Pascual Sala en nom i representació 
de l’empresa Acciona Infraestructuras SA., contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació presentada en data 21 de juliol de 2011 en 
relació a la reclamació d’interessos del contracte d’execució de l’obra del 
“Nou Edifici de la Plaça Pere Torrent – Edifici Socio-Cultural”. 
 
Atès, que l’esmentada Sentència estima parcialment el recurs contenciós 
interposat per Acciona Infraestructuras SA. 
 
Vist que com s’indica en la mateixa Sentència, contra aquest s’hi pot 
interposar recurs d’apel.lació en el termini de 15 dies a comptar des de la 
seva notificació. 
 
Atès allò establert als articles 81 a 85 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, en relació al recurs 
ordinari d’apel.lació. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Formular recurs d’apel.lació contra la Sentència n. 172/2016 de 
data 07/07/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, recaiguda 
en el recurs contenciós administratiu  núm. 449/2011, interposat per  
Acciona Infraestructuras SA., per la qual s’estima parcialment l’esmentat 
recurs. 
 
SEGON.- Encarregar la defensa jurídica dels interessos de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar i la representació processal en el present recurs al lletrat  Sr. 
XAVIER HORS PRESAS davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Girona, i al Sr. DANIEL FONT BERKHEMER, perquè ho faci com a Procurador 
davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
3 de Girona, al Lletrat Sr. Xavier Hors Presas i al Procurador  Sr. Daniel Font 
Berkhemer. 
 
QUART.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió que celebri la 
Junta de Govern Local.” 

 
30.13. - APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, 
LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA "CAIXA", LA FUNDACIÓ FUTBOL CLUB 
BARCELONA, LA FUNDACIÓ ROSA ORIOL I ELS AJUNTAMENTS DE 
TORTOSA, EL VENDRELL, FIGUERES, LLEIDA, MANLLEU, MANRESA, 
SALT i LLORET DE MAR, PER A L'EXECUCIÓ DE "#INVULNERABLES, 
PROGRAMA DE LLUITA CONTRA LA POBRESA". 
 
REF EXP.: G112016000407 – CONVENI 34/16 
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Vist que com a conseqüència de  la crisis social i econòmica iniciada ja fa 
uns anys, cal respondre d’una manera transversal a les necessitats que es 
manifesten a la nostra societat. 
 
Vist que el  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Fundació 
Bancària la “Caixa”, La Fundació Futbol Club Barcelona, la Fundació Rosa 
Oriol i els Ajuntaments de Tortosa, el Vendrell, Figueres, Lleida, Manlleu, 
Manresa, Salt i Lloret de Mar, han convingut d’ impulsar un programa pilot 
preventiu de lluita contra la pobresa amb un paquet de mesures d’ inversió 
social per donar cobertura a les necessitats bàsiques, educatives i socials  
en especial  dels  infants i les seves famílies i que alhora permetin el 
desenvolupament de les seves competències i capacitats. 
 
Vist que les parts han considerat convenient la signatura d’un conveni que 
reguli els termes de col·laboració per a l’execució de dit  programa, amb 
vigència fins el 31 de desembre de 2016 i amb la possibilitat de pròrroga el 
2017. 
 
Vist que l’execució i finançament del programa va a càrrec de la Fundació 
Bancària “la Caixa” i de la Fundació Futbol Club Barcelona, que hi destinen 
en total 600.000€ i 440.000€ respectivament.  
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “La Caixa”, 
La Fundació Futbol Club Barcelona, la Fundació Rosa Oriol i els Ajuntaments 
de Tortosa, el Vendrell, Figueres, Lleida, Manlleu, Manresa, Salt i Lloret de 
Mar, per a l’ execució del projecte “#Invulnerables, Programa de lluita 
contra la pobresa”, el qual no suposa una despesa econòmica expressa. 
 
SEGON.- Nomenar el Sr. Roger Salanova Fortman, tècnic del Pla d’Inclusió 
Social, com a representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar a la Comissió 
de Seguiment del programa. 
 
TERCER.- Aquest  conveni tindrà una durada des de la seva signatura fins el 
31 de desembre de 2016 i amb la possibilitat de pròrroga el 2017. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Bancària “La Caixa”, La 
Fundació Futbol Club Barcelona, la Fundació Rosa Oriol i els Ajuntaments de 
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Tortosa, el Vendrell, Figueres, Lleida, Manlleu, Manresa, Salt, a la Secció de 
Benestar i Família, i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
30.14. – (...) 
 
30.15. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, CONSISTENT EN LA 
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS (REPQ) 
PROCEDENTS DE LA DEIXALLERIA 
 
REF EXP.: G112016000409 PN SP 05/16 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 01/07/2016, va acordar requerir 
a l’empresa TECNOLOGIA DE MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ SL a fi 
que en el termini màxim de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista 
en la clàusula 13 del plec de  condicions, per tal de poder procedir a 
l’adjudicació del contracte administratiu de serveis, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, consistent en la gestió de 
residus especials en petites quantitats (REPQ) procedents de la deixalleria. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13 del plec de 
condicions. 

  
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 TECNOLOGIA DE MEDIO AMBIENTE GRUPO 
F. SANCHEZ SL el contracte administratiu de serveis consistent en la gestió 
de residus especials en petites quantitats (REPQ) procedents de la 
deixalleria, amb subjecció al plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i la durada del 
contracte pels següents imports IVA a part: 
 

a) Preus de tractament (€/tn) 
 

Grup de residus 
Preu de tractament 

(€/tn) 
Àcids 495,00 €/tn 
Bases 495,00 €/tn 
Comburents 3.420,00 €/tn 
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Dissolvents líquids no halogenats 261,00 €/tn 
Dissolvents líquids halogenats 1.237,50 €/tn 
Cosmètics 288,00 €/tn 
Reactius de laboratori 3.420,00 €/tn 
Filtres d’oli 445,50 €/tn 
Olis lubricants 396,00 €/tn 
Olis vegetals contaminats 396,00 €/tn 
Aerosols 1.080,00 €/tn 
Sòlids i pastosos (pintures, coles i 
vernissos) 

621,00 €/tn 

Envasos a pressió (a excepció dels 
aerosols) 

621,00 €/tn 

Fibrociment 225,00 €/tn 
 
b) Preu de transport:  103,23€ per recollida.  
 
c) Preus de subministrament de caixes/contenidors (de nova 

adquisició) i neteja de contenidors: 
 

Serveis especificats Preu  
Caixa de 60 litres 17,40 €/und. 
Caixa palet de 500 litres 117,00 €/und.  
Neteja de caixa/contenidor 152,00 €/servei  

 
d) Preu d’emissió dels fulls de seguiment: 3,55 € 
 
3. Que pel que fa al temps transcorregut entre la sol·licitud del servei 
per part de la deixalleria de Lloret i la data en què s’efectuï la 
recollida, em comprometo a què el termini de realització del servei 
sigui de 1 dia hàbil. 

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

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1720/22700 del 
pressupost municipal. 
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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 les empreses que han pres part 
en la licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Medi 
Ambient, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
30.16. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000089  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – 
Desenvolupament Pla Local de ciutadania de Juliol a 
desembre 2016 

99.550,02 

MEYPAR, S.L. – Subm. I Posta en funcionament de 9 
Parquímetres Zona Blava C/ Josep Tarradellas 

66.352,43 

MEYPAR, S.L. – Redacció projecte bàsic rehabilitació 
estructural Masia Can Buc i elaboració Estudi Geotècnic i 
projecte executiu 

11.858,00 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Major Cost obres 
renovació paviments i infraestructures C/ Comerç i un Tram 
C/ Narcís Fors 

8.264,41 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Canvi del 
Clavegueram C/ Lope Mateo en el tram entre C/ Rosa Sensat 
i Avda. Regions (IVA) es complementa AD 16/6245 

6.402,62 

SUMA TOTAL ............ 192.427,48 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrquing Zona 
esportiva mes de juny 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrquing Pl. Pere 
Torrent mes de juny 2016 

12.221,85 

BARNA PORTERS, S.L. – Treballs realitzats pàrquing Barri els 
Pescadors mes de juny 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis Control pàrquing Costa 
Carbonell mes de juny 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Serveis de Control pàrquing fenals 
mes de juny 2016 

11.369,16 

FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA – Quota any 2016 6.240,79 
ANTONIO RODRÍGUEZ PEREZ- LA REPERA- Casal d’estiu Ceip 23.104,95 



 
 
 

22 
 

Pere Torrent mes de juliol 2016 
TOMBARELLA GISBERT, S.C. – Servei Casal d’estiu Pompeu 
Fabra mes de juliol 2016 

29.198,51 

LLORET BLAU, ENTITAT CONSERVACIÓ – Conveni 
Conservació Urb. Lloret Blau 

5.767,00 

SUMA TOTAL ............ 122.009,74 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua mes de juny 2016 209.296,35 
SUMA TOTAL ............ 209.296,35 € 
 
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 192.427,48  euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import  
122.009,74 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 
209.296,35 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
30.17. – (...) 
 
30.18. – (...) 
 
30.19. – (...) 
 
30.20. – (...) 
 
30.21. – (...) 
 
30.22. – (...) 
 
30.23. – (...) 
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30.24. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000983  
 
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 

68/16 CONCEPTES VARIS (E) 3.779,49 

TOTAL   3.779,49 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 3.779,49 euros. 
 
30.25. – (...) 
 
30.26. – (...) 
 
30.27. – (...) 
 
30.28. – (...) 
 
30.29. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
30.30. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIÓ - 
EDUCADORA SOCIAL 
 
REF EXP.: G132016000189 – 138-2016-DIV-SUBST  
 
Vist que, es fa necessària la contractació d'una Educadora Social (Cat. A2) 
per efectuar la substitució per ILT de la treballadora laboral Sra. MARIA 
BUSQUETS FONT. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 4 
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 
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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 la Sra. CLAUDIA LILIANA RAMIREZ ZAPATA, que està 
inclosa dins la borsa de treball, amb categoria d’Educadora Social (Cat. A2), 
per efectuar la substitució de la titular de la plaça, Sra. MARIA BUSQUETS 
FONT. La contractada començarà a treballar el dia 1 d’agost d’enguany, fins 
a la incorporació al seu lloc de treball de la titular de la plaça, i dins del 
període de contractació quedaran incloses les vacances que li corresponguin 
pel temps treballat. 
 
SEGON. Que es doni trasllat d’ aquest acord a la interessada, a la Cap de 
Benestar i Família i als Serveis Municipals corresponents, als efectes 
procedents.  
 
30.31. - FI EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER CURA DE FAMILIAR - 
FUNCIONARI DE CARRERA 
 
REF EXP.: G132016000190  
 
Vista la instància de data 21/07/2016, amb núm. RGE 2016016414, 
presentada pel Sr. MIQUEL VILLAGRASA GUILLAMON, funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament, amb categoria d’Auxiliar Administratiu (Cat. C2), en la 
que informa que han canviat les circumstàncies que van donar lloc a la 
concessió de l’excedència voluntària per tenir cura d’un familiar de la que 
està gaudint des del passat 22/04/2015. 
 
Atès el que determinen els art. 3 i 5 la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al 
servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Donar per finalitzada, amb efectes 31/07/2016, l’excedència 
voluntària per tenir cura d’un familiar de primer grau concedida al Sr. 
MIQUEL VILLAGRASA GUILLAMON, per Acord de Junta de Govern Local de 
data 30/03/2015, al haver-se extingit la causa que va donar lloc a la seva 
concessió.  
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SEGON. Efectuar trasllat del present acord a l’interessat, al Cap 
d’Urbanisme i a Tresoreria Municipal als efectes procedents.  
 
30.32. - CONCESSIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÈS 
PARTICULAR - FUNCIONARI DE CARRERA 
 
REF EXP.: G132016000191 – 141-2016-DIV-EXCED-VOL  
 
Vista, la instància presentada en data 21/07/2016, amb RGE 2016016414, 
pel Sr. MIQUEL VILLAGRASA GUILLAMON, funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament, amb categoria d’Auxiliar Administratiu (Cat. C2), per la qual 
demana se li concedeixi una excedència voluntària per interès particular.  
 
Atès el que disposen els articles del 192 al 196 del Decret 214/1990 pel 
qual s’aprova Reglament del personal al servei de les administracions locals 
i el que disposa l’article 86 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.  
 
Atès que, l'excedència voluntària suposa el cessament temporal de la 
relació de treball sense dret a percebre cap tipus de retribució ni a la 
reserva de la plaça i que no s’hi pot romandre menys de dos anys 
continuats.  
 
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. Atendre la petició efectuada pel Sr. MIQUEL VILLAGRASA 
GUILLAMON i concedir-li una excedència voluntària per interès particular, 
amb efectes 01/08/2016, d’acord amb el que estableix el D 214/1990 de 30 
de juliol i el DL 1/1997 de 31 d’octubre.  
 
SEGON. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessat, al Cap 
d’Urbanisme, i a Tresoreria Municipal als efectes procedents. Així mateix, 
fer constar que el funcionari excedent no podrà sol·licitar el reingrés durant 
un període mínim de 2 anys i que conserva solament un dret preferent al 
reingrés en les vacants d’igual o similar categoria a la seva que haguessin o 
es produïssin.  
 
30.33. - NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ - AUXILIAR 
ADMINISTRATIU PER REALITZAR TASQUES D' INSPECCIÓ D'OBRES 
 
REF EXP.: G132016000192 – 143-2016-DIV-NOMENAMENT 
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Vist que el Sr. JOSEP IZAGUIRRE LOPEZ, va ser nomenat, amb efectes 
16/06/2016, per Acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada el 
03/06/2016, funcionari interí, amb categoria d’Auxiliar Administratiu – 
inspector d’obres, per efectuar la substitució, en motiu de l’excedència per 
cura de familiar concedida al Sr. MIQUEL VILLAGRASA GUILLAMON.  
 
Vist que, l’excedència per cura de familiar concedida al Sr. Miquel Villagrasa 
finalitzarà el proper 31/07/2016, al haver-se extingit la causa que va donar 
lloc a la seva concessió.  
 
Atès que el Sr. Villagrasa no s’incorporarà al seu lloc de treball al haver 
sol·licitat una excedència voluntària per interès particular, i continua essent 
necessari cobrir aquesta vacant.  
 
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. Procedir al cessament del Sr. JOSEP IZAGUIRRE LOPEZ, amb 
efectes 31/07/2016, del nomenament de data 16 de juny de 2016, per 
substituir l’excedència per cura de familiar del Sr. Villagrasa, pels motius 
descrits en la part expositiva.   
 
SEGON.- Nomenar, amb efectes 01/08/2016, el Sr. JOSEP IZAGUIRRE 
LOPEZ, que està inclòs dins la borsa del procés de selecció d’urgència 
d’auxiliar administratiu-inspector d’obres, fins a resolució del procés de 
selecció, transformació o amortització de la plaça, per raons d’urgència i 
necessitat del servei. Durant aquest període quedaran incloses les vacances 
que li corresponguin pel temps treballat.  
 
TERCER. Efectuar trasllat del present acord a l’interessat, al Cap 
d’Urbanisme i a Tresoreria Municipal als efectes procedents.  
 
30.34. - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL 
PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER 
COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE CIÈNCIES 
MEDIAMBIENTALS, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL 
LABORAL DE L' AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000193 – 7-2016-SEL-TEC-MAMBIENT-LF  
 
Vista la Plantilla de personal laboral i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, en les quals hi figura vacant una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de 
Ciències Mediambientals (Cat. A2), procedeix la convocatòria del procés de 
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selecció, pel procediment de concurs-oposició. A tal efecte, s'han redactat 
les bases que regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar les Condicions que regiran el procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 

Tècnic/a Mitjà/ana de Ciències Mediambientals 
Una plaça. Cat. A2  
Concurs-oposició 
Tipus de contracte: Indefinit 

 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a 
Mitjà/ana de Ciències Mediambientals, vacant a la plantilla de personal 
laboral d’aquest Ajuntament. 
 
30.35. - CONCESSIÓ LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS 
 
REF EXP.: G132016000194 – 95-2016-DIV-LLICENCIA 
 
Vista la instància presentada, amb núm. RGE 2016011153 de data 
19/05/2016, pel Sr. JOSEP VICENÇ LLAVERO GURREA, funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament amb categoria de Tècnic Auxiliar de Biblioteca, en la 
qual sol·licita poder gaudir d’una llicència per assumptes propis per un 
període de 3 mesos a comptar des del dia 1 de setembre i fins el 30 de 
novembre de 2016. 
 
Atès, l’informe favorable de la Directora de la Biblioteca, del qual es desprèn 
que l’atorgament de la llicència sol·licitada no perjudicarà el funcionament 
del servei. 
 
Atès el que disposa l’article 95.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 
l’article 13.4.3 de l’Acord entre el personal funcionari i laboral i l’Ajuntament 
de Lloret de Mar.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER. Atendre la petició efectuada pel Sr. JOSEP VICENÇ LLAVERO 
GURREA, i concedir-li una llicència per assumptes propis sense retribució, 
pel període màxim de 3 mesos, comprès entre el 1 de setembre de 2016 i el 
30 de novembre de 2016 (ambdós inclosos). 
 
SEGON. Efectuar trasllat del present acord a l’interessat, a la Directora de la 
Biblioteca Municipal i a Tresoreria Municipal als efectes procedents. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
30.36. – (...) 
 
30.37. – (...) 
 
30.38. – (...) 
 
30.39. – (...) 
 
30.40. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
30.41. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


