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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 37/2016 
Dia: 16 de setembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00:00 a 13:12 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 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
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 9 de setembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
37.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - AUTORITZACIONS MUNICIPALS 
PER A L'EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA  A LES PLATGES 
DE LLORET DE MAR (Exp. 01/13-autoritzacions) 
 
REF EXP.: G112016000491 (Exp. 25/16 diversos) 
 
Vist que per part de la Sra. CARINA MEDINI MITRE, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
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l’autoritació municipal per a l’explotació de serveis de temporada a les 
platges de Lloret de Mar (Exp. 01/13-autorització). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 05/04/2013 
(n. registre 2013INGD-1351 i 2013INGD-1352). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Medi Ambient en data 12/08/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 

EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
CARINA MEDINI MITRE Exp. 01/13-

autorització 
560,56€ NP. 321140 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
37.2. – (...) 
 
37.3. - RATIFICACIO DECRET - LICITACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA MUNICIPAL DE MÚSICA,  
ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000496 12/16 PL PC 
 
Vist que en data 14/09/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2354/2016, la licitació mitjançant procediment negociat sense 
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publicitat, per a l'adjudicació del contracte de serveis consistent en el 
desenvolupament d'una aula municipal de música,  organitzada per 
l'ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2354/2016 dictat en data 14/09/2016, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 2354/2016 
 
REF. EXP.: LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA MUNICIPAL DE 
MÚSICA,  ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
EXP. G112016000494 - 12/16 PL PC 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2199/2016  data 25/08/2016, es va 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment de 
licitació amb publicitat al perfil del contractant,  del servei consistent en el 
desenvolupament d’una aula Municipal de Música, organitzada per 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques no se n’ha presentat 
cap licitador, per la qual cosa es va declarar deserta la licitació, per acord de 
la Junta de Govern Local de data 09/09/2016. 
 
Atès, que l’art. 170.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, contempla com a una de les causes per poder fer un procediment 
negociat sense publicitat el no haver-se presentat ofertes a una licitació, 
podent mantenir-se les mateixes condicions, excepte el preu que pot 
ampliar-se fins a un 10%, és pel que es convoca un procediment negociat 
sense publicitat per a l’adjudicació del contracte de servei consistent en el 
desenvolupament d’una aula Municipal de Música, organitzada per 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER: Convidar les empreses SIS CORDES, QUATRE CORDES I SOL DE 
SOLFA, a presentar-se a la licitació per l’adjudicació, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat, a l’esmentat contracte de servei consistent en el 
desenvolupament d’una aula Municipal de Música, organitzada per 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
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SEGON: Que la contractació es regirà per les mateixes condicions 
establertes en el plec de condicions aprovat el 25/08/2016, amb el canvi de 
que el preu base serà de 13,20 € al mes per alumne (IVA a part), i l’oferta 
s’haurà de presentar a la baixa. 
 
TERCER: Les pliques s’hauran de presentar en el termini màxim de 7 dies 
naturals, a partir del dia d’avui, 14 de setembre de 2016, en el que es farà 
comunicació d’aquest Decret per correu electrònic a les empreses 
convidades. 
 
QUART: Notificar aquesta resolució a les empreses convidades, a la secció 
d’Educació i a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ: Ratificar el present Decret en la propera Junta de Govern Local que 
se celebri.” 

 
37.4. - RATIFICACIO DECRET - LICITACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER A 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL 
ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000498 13/16 PL PC 
 
Vist que en data 14/09/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2357/2016, licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat, 
per a l'adjudicació del contracte de serveis consistent en el 
desenvolupament d'una aula de teatre infantil i juvenil organitzada per 
l'ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2357/2016 dictat en data 14/09/2016, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 2357/2016 
 
REF. EXP.:LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT D'UNA AULA DE TEATRE INFANTIL 
I JUVENIL ORGANITZADA PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
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Exp. G112016000492 - 13/16 PL PC 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 2192/2016  data 25/08/2016, es va 
incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment de 
licitació amb publicitat al perfil del contractant,  del servei consistent en el 
desenvolupament d’una aula de teatre infantil i juvenil organitzada per 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques no se n’ha presentat 
cap licitador, per la qual cosa es va declarar deserta la licitació, per acord de 
la Junta de Govern Local de data 09/09/2016. 
 
Atès, que l’art. 170.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, contempla com a una de les causes per poder fer un procediment 
negociat sense publicitat el no haver-se presentat ofertes a una licitació, 
podent mantenir-se les mateixes condicions, excepte el preu que pot 
ampliar-se fins a un 10%, és pel que es convoca un procediment negociat 
sense publicitat per a l’adjudicació del contracte de servei consistent en el 
desenvolupament d’una aula de teatre infantil i juvenil. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Convidar les empreses JOAN ROMÀ ORTIZ,  EL GALLINER  i EL 
TIMBAL, a presentar-se a la licitació per l’adjudicació, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, a l’esmentat contracte de servei 
consistent en el desenvolupament d’una aula de teatre infantil i juvenil 
organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Que la contractació es regirà per les mateixes condicions 
establertes en el plec de condicions aprovat el 25/08/2016, amb el canvi de 
que el preu base serà de 16,50 € al mes per alumne (IVA a part), i l’oferta 
s’haurà de presentar a la baixa. 
 
TERCER.- Les pliques s’hauran de presentar en el termini màxim de 7 dies 
naturals, a partir del dia d’avui, 14 de setembre de 2016, en el que es farà 
comunicació d’aquest Decret per correu electrònic a les empreses 
convidades. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a les empreses convidades, a la secció 
d’Educació i a la Intervenció Municipal. 
 
CINQUÈ.- Ratificar el present Decret en la propera Junta de Govern Local 
que se celebri.” 

 
37.5. - DEIXAR SENSE EFECTE LA CONTRACTACIÓ DE LA 
REPRESENTACIÓ INAUGURAL DE LA TEMPORADA AMB 
L'ASSOCIACIÓ FACTORIA DIMO EL DIA 16/09/2016 
 
REF EXP.: G112016000500 - 70/16 CM 
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Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 02/09/2016 
s’aprova el contracte menor d’espectacles teatrals corresponents a la 
temporada tardor 2016 (octubre - desembre) del Teatre de la Costa Brava 
Sud, corresponent a Lloret de Mar.  
 
Vist que l’Espectacle inaugural de la temporada del proper 16/09/2016 
s’havia contractat, per l’esmentat acord, a l’Associació Factoria DiMO, per 
un import de 700 € (IVA  a part). 
 
Vist l’informe emès per la Directora de comunicació cultural de data 
14/09/2016 pel qual proposa deixar sense efecte la contractació de 
l’espectacle inaugural de la temporada de teatre, per la impossibilitat 
material què es dugui a terme per no haver disposat de la informació prèvia 
necessària, i havent-se acordat expressament amb la Companyia la no 
prestació del servei. 
 
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.- Deixar sense efecte la contractació aprovada, per acord de Junta 
de Govern Local de data 02/09/2016, de la representació inaugural de la 
temporada de teatre amb l’Associació Factoria Dimo per al proper 
16/09/2016 al Teatre de Lloret. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’ASSOCIACIÓ FACTORIA DIMO,  a la 
Secció de Promoció Cultural (Teatre Municipal) i a la intervenció Municipal 
per al seu coneixement i efectes escaients.  
 
37.6. - ADDENDA DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR, PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN, DURANT EL CURS 2016-
2017. 
 
REF EXP.: G112016000501 - CONVENI 31/15 
 
La Junta de Govern Local de data 11/05/2015 va aprovar el conveni entre 
aquest Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per al Pla Educatiu d’Entorn durant el cursos acadèmics 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. 
 
Vista l’addenda econòmica per al curs 2016-2017, presentada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, corresponent a 
les despeses que generades per aquest servei. 
 



 
 
 

7 
 

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 l’addenda econòmica per al curs 2016-2017, presentada 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a les despeses que generades pel Pla Educatiu d’Entorn, que 
suposa una aportació de 8.400€. 
 
SEGON.-  La signatura d’aquesta addenda suposa un cost per l’Ajuntament 
de 2.520€, per la qual cosa existeix suficient consignació pressupostària a la 
partida 16.3238.22706. del pressupost vigent. 
 
TERER.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Secció d’Educació de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar, a Serveis Jurídics (subvencions) i a la Intervenció municipal  per al 
seu coneixement. 
 
37.7. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LLORET DE MAR EN L'ÀMBIT 
DEL PPU1 - PORTAL DE PONENT. 
 
REF EXP.: G112016000503 04/16 PN 
 
Vist que en data 08/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en la redacció de la documentació necessària per a la tramitació de la 
modificació puntual del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU1-Portal de 
Ponent-, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment 
negociat amb publicitat, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL 
Plica núm. 2.- POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP 
Plica núm. 3.- U.R.B.A.N.A, BLAZQUEZ-SOBREVIAS Y ASOCIADOS SLP 
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Plica núm. 4.- URBANISME INTEGRAL I MEDI AMBIENT SLP (URBAMED) 
Plica núm. 5.- AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCNICS I GESTIÓ SLP 

 
Vist que en dates 06/06/2016, i 07/06/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2 , respectivament, de les pliques presentades.  
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 03/08/2016 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 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, per 
un import de  8.375 €, IVA a part, essent que les empreses licitadores van 
quedar en el següent ordre de puntuació: 
 

nº Licitador Punts 
1 SOLE-ROMAN ARQUITECTES SL  88,19 
2 POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP  100 
3  URBANA, BLAZQUEZ-SOBREVIAS Y  ASOC.SLP 75,08 
4 URBANISME INTE3GRAL I MEDI AMBIENT SLP 91,01 
5  AQUIDOS ARQUITECTES, TÈCN.I GESTIÓ, SLP 81,67 

 
Vist que en data 11/08/16 es va requerir a l’empresa POMAR ARQUITECTES 
I ASSOCIATS SLP que presentés, en el termini de 10 dies hàbils, la 
documentació d’acord amb el que disposa la clàusula 12 del plec i la 
constitució de la garantia definitiva. 
 
Vist que l’empresa POMAR ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP presenta 
(E2016019993) escrit de renunciant a la licitació. 
 
Vist que el darrer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 151 estableix que si 
l’empresa requerida no dóna compliment dins el termini assenyalat, s’ha 
d’entendre que el licitador ha retirat la seva oferta i s’ha de procedir a 
efectuar requeriment al següent licitador, per ordre de puntuació. 
 
Vist que el licitador que va quedar en segona posició és l’empresa 
URBANISME INTE3GRAL I MEDI AMBIENT SLP, que va oferir un preu de 
9.240,00€, 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.-  REQUERIR a l’empresa URBANISME INTE3GRAL I MEDI AMBIENT 
SLP, 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 462 €, d’acord amb el que disposa 
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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 documentació prevista a l’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. A més a més, caldrà que els licitadors hagin redactat com a 
mínim un instrument de planejament de característiques similars en 
els últims 10 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 75.000 €.  

10.Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i 
 tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa 
o indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.  

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
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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 16/1510/64001 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’urbanisme. 
 
37.8. - SOL·LICITUD SUBVENCIÓ - PER A LES DESPESES DE 
FUNCIONAMENT DE LES DUES LLARS D'NFANTS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL: LOLA ANGLADA I ELS POPS (CURS 2015-2016) 
 
REF EXP.: 10602016000037 
 
Vist l’acord de Junta de Govern de la Diputació de Girona, amb data 7 de 
juny de 2016, d’aprovació de la convocatòria de subvencions per a despeses 
de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, curs 2015- 
2016, amb una subvenció màxima de 875 € per alumne. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té dues llars d’infants de titularitat 
municipal, amb un nombre de places autoritzades de: 
 
LLAR 
D’INFANTS 

CODI 
CENTRE 

PLACES 
AUTORITZADES 

AJUT 
MÀXIM 

TOTAL 
AJUT 

LOLA  ANGLADA 17005765 128 875 € 112.000 € 
ELS POPS 17009151  82 875 €   71.750 € 
 

Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 

 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció de 183.750 €, 
per finançar part de les despeses de funcionament produïdes durant el curs 
2015-2016, en les dues llars d’infants de titularitat municipal “Lola Anglada” 
(112.000 €) i “Els Pops” (71.750 €). 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, la regidora 
d’Educació i a la Secció d’Educació d’aquest Ajuntament. 
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37.9. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ- PER ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT (Pm07). Projecte "# 3" (Programa "Tarda 
jove") 
 
REF EXP.: 10602016000038 
 
En el BOP de Girona, núm. 151, de 9 d’agost de  2016 s’han aprovat les 
bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments de la 
demarcació de Girona per a la realització d’activitats de promoció de la salut 
i en el BOP núm. 156, de 17 d’agost s’ha aprovat la convocatòria de 
subvencions per a la presentació de sol·licituds en règim de concurrència 
competitiva.  
En aquest sentit des de la Secció de Benestar i Família s’està  duent a terme 
un projecte quina tipologia és prioritària en la convocatòria i és la de 
“promoció de la salut en l’àmbit del temps lliure i del lleure, especialment 
per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, 
vulnerabilitat o exclusió social” . 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, i 
vist l’informe presentat per la secció Benestar i Família amb la presentació 
de : 
 

 Projecte “# 3”, inclòs dins el programa “Tarda jove”.  
 Import a sol·licitar: 25.000,00 € 

 
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. Sol·licitar a DIPSALUT, ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PUBLICA 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA,  un ajut  per un import de 25.000 €, per a la 
realització d’activitats de promoció de la salut Pm07, pel projecte “# 3” que 
està inclòs dins el programa “Tarda jove”. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Dipsalut, i la secció de Benestar i 
Família d’aquest ajuntament. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
37.10. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000102  
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
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FUNDACIO PRIVADA EL VILAR. Subm. Plantes diferents 
zones de la vila 

7.419,80 

FUNDACIO PRIVADA EL VILAR. Tasques de recollida i trasllat 
de la documentació del dipòsit de l’arxiu municipal fins a les 
dependències d’urbanisme. 

8.597,05 

  
SUMA TOTAL ............ 16.016,85 € 
 
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  
16.016,85 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
37.11. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGE – Rènting vehicle 0158-
JRG de setembre a desembre 2016 

4.905,29 

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGE – Rènting vehicle 4881-
JRG de setembre a desembre 2016 

4.905,29 

SUMA TOTAL ............ 9.810,58 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes de 
Juliol 2016 

86.715,64 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering Els Pops mes de 
Juliol 2016 

4.752,66 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Càtering Lola Anglada mes 
de Juliol 2016 

8.464,50 

PINTURES AMVICDECOR, S.L. – Treballs Realitzats Escola 
Pere Torrent 

8.230,42 

COLOMBA CONTROL, S.L. – Col·locació mesures Físiques a 
Escola Àngels Alemany 

8.349,00 

CRISTALERIES LLORET, S.L. – Treballs Realitzats Escola Pere 
Torrent 

13.975,50 

CONTENUR ESPAÑA, S.L. – Subm. 10 SANECAN OLIMPIA + 
ENGANXINA 

5.579,67 

OPEN SOURCE AND SECURITY – Renovació Suport 6.474,64 
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WM/WARE any 2016 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació TAXA T07 
Tract. FORM juny 2016 

18.258,19 

LAMPISTERIA ROBLES – Feines Extres Licitació  Llums 
NADAL 2015 

9.968,63 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa Servei 
Tractament FORM juliol 2016 

21.964,42 

PINTURES AMVICDECOR, S.L. – Treballs de Pintura 16 aules 
Pompeu Fabra 

10.454,40 

PINTURES AMVICDECOR, S.L. – Treballs de Pintura 
prestatges de fusta  16 aules Pompeu Fabra 

5.227,20 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Neteja Platges mes d’agost 
2016 

52.928,28 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viària mes d’agost 
2016 

219.395,99 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida escombraries mes 
d’agost 2016 

149.117,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes 
d’agost 2016 

86.715,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Neteja Àrees d’ esbarjo mes 
d’agost 2016 

18.467,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Gestió Deixalleria Municipal 
mes d’agost 2016 

13.809,08 

MAGMACULTURA, S.L. – Servei Vigilància Jardins Sta. 
Clotilde mes d’agost 2016 

4.881,39 

GBI SERVEIS, S.A.U.- Tractament Planta Triatge, voluminós i 
residu verd, mes d’agost 2016 

614.606,12 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS – Servei 
Postal mes d’agost 2016 

6.415,75 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
Intermediació Habitatge, complementària segons nou 
Contracte 

10.430,85 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de rebuig en dipòsit 
controlat mes d’agost 2016 

33.144,28 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei Llar Infants Lola Anglada 
mes d’agost 2016 

8.288,94 

SERRA BRAVA, ENTITAT DE CONSERVACIÓ – Quotes 
Urbanització anys 2001, 2002, 2003 i 2004 

8.921,30 

SUMA TOTAL ............ 1.435.537,73€ 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
ESCENOGRAFIA MOIA, S.L. – Treball Realitzats Maquinària 
Escènica Teatre Mpal. 

7.051,88 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació 7.179,46 
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Parc Sta. Clotilde mes de Juliol 2016 
ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Recepció i 
Atenció Caserna Policia Local mes de Juliol 2016 

18.529,94 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadors 
Caserna Policia Local mes de Juliol 2016  

6.826,82 

FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar Infants Mpal. els Pops 
mes de juliol 2016 

26.790,00 

TIC SERVEIS, S.C.P. – Servei d’organització, descripció i 
catalogació Arxiu Mpal. mes d’agost 2016 

5.566,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament 
Tarda Jove mes d’agost 2016 

4.684,50 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, S.L – Servei Vigilància 
Platges mes d’agost 2016 

54.658,60 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei Manteniment Integral i 
Conservació Piscina Mpal. Agost 2016 

9.360,86 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei Manteniment i 
Conservació Jardins de Santa Clotilde agost 2016 

7.179,46 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte en 
matèria d’habitatge mes d’ agost 2016 

12.517,17 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació TAXA T-13 
Recollida Animals 3R. Trimestre 2016 

6.025,50 

SUMA TOTAL ............ 166.370,19 € 
 
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 9.810,58 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  
1.432.537,73 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 
166.370,19 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
37.12. – (...) 
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37.13. – (...) 
 
37.14. – (...) 
 
37.15. – (...) 
 
37.16. – (...) 
 
37.17. – (...) 
 
37.18. – (...) 
 
37.19. – (...) 
 
37.20. – (...) 
 
37.21. – (...) 
 
37.22. – (...) 
 
37.23. – (...) 
 
37.24. – (...) 
 
37.25. – (...) 
 
37.26. – (...) 
 
37.27. – (...) 
 
37.28. – (...) 
 
37.29. – (...) 
 
37.30. – (...) 
 
37.31. - APROVACIO PREUS ESPECTACLES PROGRAMATS AL TEATRE 
DE LLORET LA TEMPORADA TARDOR 2016 I ELS DESCOMPTES 
APLICABLES 
 
REF EXP.: G212016001397  
 
Vist que l’ordenança  que regula els Preus Públics Municipals estableix que 
la Junta de Govern Local  fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades 
per l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.   
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Vist que segons informe emès pel Departament de Comunicació Cultural 
d’aquest Ajuntament s’estableix  la programació del Teatre Municipal per a 
la temporada de tardor 2016, que correspon als mesos d’octubre a gener, 
incloent els espectacles i els corresponents preus. 
 
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.- Que la programació de Teatre Municipal per als mesos d’octubre 
de 2016 a gener 2017 inclou els espectacles amb els preus següents: 
 
- SOLITUDES. 18.00 euros taquilla – 16.00 euros anticipada.  
- LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS. – 6 euros anticipada i 8 a taquilla  
- TALLER DE GOSPEL. 5.00 euros. Estudiants i jubilats 3.00 euros.  
- GOSPELIZING! 15.00 euros anticipada i 17.00 euros a taquilla.  
- TALLER DE GOSPEL + GOSPELIZING! 18€  
- AL GALOPE – 18.00 euros a taquilla – 16 euros anticipada.  
- BALNEARI MALDÀ. IDENTITAT. 8.00 euros.  
- HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA. 10.00 EUROS. Paquet de grup (mínim 5 
persones) – 8 euros  
- MOBIL – 8 euros anticipada i 10 a taquilla  
- NUESTRAS MUJERES 22.00 euros anticipada i 24.00 euros taquilla.  
- GISELA Y EL LIBRO MÁGICO. 15 anticipada i 18 a taquilla  
- ALADDIN #THEPOPMUSICAL 8 euros anticipada i 10 a taquilla  
- ELS HOMES SÓN DE MART I LES DONES DE VENUS 15 euros anticipada i 
17.00 euros a taquilla.  
- TAL COM RAJA – 3.00 euros  
- TENNESSEE (W). 10.00 euros anticipada i 12.00 euros a taquilla.  
- UN TRAMVIA ANOMENAT DESIG. 14.00 euros anticipada i 16.00 euros a 
taquilla.  
- LAS MUCHAS. 12 euros anticipada i 14 a taquilla  
- OH MY GOD BARCELONA! 8.00 euros.  
- EL BON LLADRE. 8.00 euros  
- EL VINO EN LA LÍRICA. 8.00 euros  
 
Que els descomptes que s’apliquen són: 
 
- Grups a partir de 10 persones – 25%  
- Persones en situació d'atur - 3€ Preu únic (entrades limitades)  
- Alumnes de Teatre o Dansa i Club de Lectura de Teatre (segons obra) - 5€  
- Jubilats 15%  
 
Que els abonaments són: 
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- Abonament de 3 espectacles: 25% de descompte  
- Abonament de 5 espectacles: 35% de descompte  
- Abonament 3 espectacles del Lloret Espai Off. 20.00 euros.  
 
Que  els paquets d’entrades per a fomentar la venda i l’assistència de públic 
al teatre són:  
 
- Paquet Descoberta - 48€  
 
. Solitudes  
. Al Galope  
. Un tramvia anomenat desig  
. Las Muchas 
 
- Paquet Tennessee Williams – 20€  
 
. Projecció de la pel·lícula “Un tramvia anomenat desig”  
. Tennessee (W) – monòleg a càrrec de Martí Peraferrer  
. “Un tramvia anomenat desig” - Les Antonietes  
 
- #paquetperagrups Dani Pérez -8€ (mínim 5 persones)  
 
- Paquet Lloret Espai Off – 20€  
 
Abonament de 3 espectacles del Lloret Espai Off  
 
- Paquet Infantil – 18€  
 
. Les princeses també es tiren pets  
. Mobil – circ teatre  
. Aladdin #The Pop Musical  
 
Els descomptes i abonaments no són acumulables  
 
Per a beneficiar-se dels descomptes cal presentar el document que 
n’acredita el dret en el moment de la compra i a l’entrada de la sala. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord al Departament de Comunicació Cultural  
i a la Intervenció Municipal als efectes escaients.  
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
37.32. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
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OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
37.33. – (...) 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


