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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 35/2016 
Dia: 2 de setembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:45 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
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 
 
IMMACULADA FUSTE CAPDEVILA Secretària Accidental 
ANA MARIA GAIRI RAMOS Interventor Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. Tinent d'Alcalde 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO 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 26 de agost de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
35.1. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA 2242/2016 - 
REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
D'UNA UNITAT DESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) 
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REF EXP.: G112016000469 -  05/16 PO 
 
Vist que en data 31/08/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2242/2016, el requeriment previ a l’adjudicació  del contracte 
administratiu consistent en l’organització i gestió d’una unitat 
d’escolarització compartida (UEC). 
 
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. 2242/2016 dictat en data 31/08/2016, 
del tenor següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 2242/2016 
 
REF. EXP.:REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI CONSISTENT EN L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'UNA UNITAT 
D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
EXP. G112016000469 - 05/16 PO 
 
Vist que en data 18/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa del Servei consistent en 
l’Organització i gestió d’una unitat d’escolarització compartida (UEC), 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.- ASSOCIACIÓ BATIBULL 

 
Vist que en dates 24/08/2016, 25/08/2016 i 30/08/2016 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 31/08/2016 per a 
valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
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d’aquest contracte a l’ASSOCIACIÓ BATIBULL per un import de 37.800 
€/curs, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
RESOLC:  
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’ASSOCIACIÓ BATIBULL  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 3.780 €, 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 6ª del present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 
(309,36 €). 

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’article 78 del RD Legislatiu 
3/2011. A més a més, caldrà acreditar que, com a mínim 2 persones 
adscrites al contracte disposaran de qualsevol de les següents 
titulacions: titulació universitària en Psicologia, Pedagogia o Educació 
Social. 

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 
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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.  

 
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 3239.22799 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’educació. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 

 
35.2. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CONSERGERIA, 
VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÈS EN EDIFICIS MUNICIPALS 
 
REF EXP.: G112016000471 (Exp. 06/16 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 12/08/2016, va acordar requerir 
a l’empresa BARNA PORTERS SL, a fi que en el termini màxim de 10 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del 
contracte del servei de consergeria, vigilància i control d’accés en edificis 
municipals. 
 
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 



 
 
 

5 
 

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 BARNA PORTERS SL, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 10/08/2016, a la 
vista dels informes emesos pel Servei Tècnic Municipal el dia 02/08/2016  i 
els Serveis Econòmics en data 10/08/2016. 

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa BARNA PORTERS SL, el contracte 
administratiu de servei de consergeria, vigilància i control d’accés en edificis 
municipals, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
acta de data 10/08/2016, amb subjecció al plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 
que el preu i  la durada del contracte són els següents: 
 

- Preu:   11,20 €/hora, IVA a part. 
- Durada:  de 2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. Si 

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

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/9200/22701 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. 
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CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la 
secció d’Organització i Recursos Humans, i, trametre al BOP de Girona un 
anunci de la formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb 
allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del 
Contractant. 
 
35.3. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA - ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
DEL SERVEI CONSISTENT EN L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D'UNA 
UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) 
 
REF EXP.: G112016000473 05/16 PO   
 
Vist que en data 31/08/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2260/2016, d’adjudicació a l’ ASSOCIACIÓ BATIBULL  del contracte 
administratiu consistent en l’organització i gestió d’una unitat 
d’escolarització compartida (UEC). 
 
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. 2260/2016 dictat en data 31/08/2016, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA  2260/2016 
 
REF. EXP.:ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN L'ORGANITZACIÓ I 
GESTIÓ D'UNA UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
EXP. G112016000470 - 05/16 PO 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2242/2016 de data 31/08/2016, 
va acordar requerir a l’ ASSOCIACIÓ BATIBULL, a fi que en el termini màxim 
de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 13 del plec 
de  condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del 
contracte de Servei consistent en l’Organització i gestió d’una unitat 
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d’escolarització compartida (UEC). 
 
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,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’ ASSOCIACIÓ BATIBULL, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 30/08/2016, a la 
vista dels informes emesos pels Serveis tècnics d’educació i els serveis 
econòmics de data 30/08/2016. 

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’ ASSOCIACIÓ BATIBULL, el contracte administratiu 
de serveis  consistent en l’organització i gestió d’una unitat d’escolarització 
compartida (UEC), en base a la proposta efectuada per la Mesa de 
Contractació en acta de data 31/08/2016, amb subjecció al plec de 
condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es 
desprèn que el preu i  la durada del contracte són els següents: 
 

- Preu:     37.800  €/curs, IVA a part 
- Durada:  El contracte tindrà una durada de deu mesos, del dia 1 de 

setembre al 30 de juny per al curs 2016-2017 i de deu mesos més 
(del 01/09 al 30/06) per al curs 2017-2018. Aquest contracte, amb la 
mateixa durada de deu mesos (de setembre a juny), es podrà 
prorrogar any a any (de setembre a juny) 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 màxim dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3239.22799 del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria Municipal 
als efectes que els siguin retornades les fiances provisionals. Així mateix, 
comunicar a la Tresoreria Municipal que procedeixi a la devolució de les 
esmentades fiances provisionals. 
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CINQUÈ.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a les empreses que han pres 
part en la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria 
Municipal i a la secció d’educació, i, trametre al BOP de Girona un anunci de 
la formalització del contracte per a la seva publicació d’acord amb allò 
establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, així com al Perfil del 
Contractant. 
 
VUITÈ.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern 
de Local que es celebri.” 

 
35.4. - CONTRACTE MENOR - PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS DE DEL PROGRAMA DE LA TEMPORADA TARDOR 2016 
 
REF EXP.: G112016000474 (Exp. 70/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Comunicació Cultural de data 
31/08/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar els següents espectacles teatrals per a la temporada de la tardor 
2016 (mesos octubre - desembre) del Teatre de la Costa Brava Sud, 
corresponent a Lloret de Mar: 
 

Empresa Espectacle Data 
Import 

IVA a part 
 
 

Associació Factoria DiMo 
 

Espectacle 
inaugural de la 

temporada 

 
16/09/2016 

 
700 € 

KUKUNKA TEATRO  SOLITUDES 15/10/2016 
5.808 € IVA 
inclòs 

 
EL REPLÀ PRODUCCIONS 

SL  

LES PRINCESES 
TAMBÉ ES TIREN 

PETS  
16/10/2016 1.350 € 

GRUP VOCAL GOSPEL VIU  
 

GOSPELIZING 21/10/2016 
A taquillatge 
+ 600 € 

 
SEDA SL  

 
AL GALOPE 22/10/2016 

5.989,50 € 
IVA inclòs 

COMUNICAR MAGIA 
JÚNIOR-83 SLU 

 

HOY PUEDE SER 
UN GRAN DÍA 

05/11/2016 A taquilla 

LA GÜASA CIRCO TEATRO MOBIL 06/11/2016 2.178 € IVA 
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 inclòs 
 

SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS SA  

NUESTRAS 
MUJERES 

11/11/2016 9.500 € 

 
DREAM PLANET EVENTS 

SL 

GISELA Y EL 
LIBRO MÁGICO 

12/11/2016 A taquillatge 

 
PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

ALADDIN – POP 
MUSICAL 

18/11/2016 3.200 € 

BUENRITMO 
PRODUCCIONES SL  

 

REGGAE PER 
XICS  

20/11/2016 
3.025  €, 
IVA inclòs 

SERVEIS ACTUALITZAT DE 
L’ESPECTACLE SL  

 

ELS HOMES SÓN 
DE MART I LES 

DONES DE 
VENUS 

20/11/2016 A taquillatge 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
EL TEATRE BLAU 

 

TENENESSEEE 
(w) 

25/11/2016 
1.500 €, 
exempt 
d’IVA 

 
LAS ANTONIETAS TEATRE 

SL  

UN TRAMVIA 
ANOMENAT 

DESITG  
26/11/2016 2.900 € 

CIA MARIANTÒNIA 
OLIVERS SL  

 
LAS MUCHAS  27/11/2016 

3.968,80 € 
IVA inclòs 

ARTDEVELLUT  
 

OH MY GOD 
BARCELONA! 

02/12/2016 
2.400 €, 
exempt 
d’IVA 

 
IRIA PRODUCCIONS SL  

EL BON LLABRE 16/12/2016 1.700 € 

 
A.C. CAMARATA LIRICA  

EL VINO EN LA 
LÍRICA 

30/12/2016 
1.700 €, 
exempt 
d’IVA 

 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor d’espectacles teatrals corresponent a 
la temporada tardor 2016 (mesos octubre - desembre) del Teatre de la 
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Costa Brava Sud, segons el quadre reproduït en la part expositiva d’aquest 
acord.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3333.227.99 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a totes les empreses que han 
participat en la licitació, a la secció de Comunicació Cultural i la Intervenció 
municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
35.5. - FINALITZACIÓ DE LA CONCESSIÓ  D'ÚS PRIVATIU DELS 57 
HORTS MUNICIPALS UBICATS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA 
 
REF EXP.: G112016000475 -  06/16 CONCESSIÓ  
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 12/03/2012 va 
aprovar el Plec de condicions econòmiques administratives i jurídiques que 
van regir el procediment, per a la CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE 57 
HORTS MUNICIPALS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA (Exp. CONC. 03/12). 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23/07/2012, va 
declarar vàlida la licitació i va adjudicar les concessions d’ús privatiu de 57 
horts al veïnat de Can Ribalaigua i en data 15/10/2012 van entrar en vigor 
els nous contractes d’adjudicació d’ús privatiu dels horts. 
 
Vist que les vacants es van anar cobrint amb la llista d’espera aprovada en 
data 17/03/2014 i que totes elles deixaran de ser vigents el proper 
14/10/2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- REQUERIR als concessionaris dels 57 horts ubicats al veïnat de 
Can Ribalaigua, per tal que deixin els horts i els trasters buits i 
desembarassats d’estris, a plena disposició de l’Ajuntament  el dia 
14/10/2016. 
 
SEGON.- REQUERIR als concessionaris dels 57 horts ubicats al veïnat de 
Can Ribalaigua que facin entrega de les claus corresponents de cada hort 
els dies 17 i 18 d’octubre a l’Ajuntament de Lloret de Mar (OIAC).  
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TERCER.- COMUNICAR aquest acord als 57 concessionaris dels horts 
municipals ubicats al veïnat de Can Ribalaigua i a la Secció de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
35.6. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000099  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
GENERA INNOVACIÓ, SCCL – Elaboració Pla Igualtat OO.AA 
Ràdio i LLORET FUTUR 

4.477,00 

CERRAJERIA HNOS ESCORIZA, S.L. – Obra adequació de 
part de la façana de la Llar Infants Lola Anglada 

11.926,16 

TOMAS BEJAR, MANEL – Programació d’expedients 
informàtica d’agost a desembre 2016 

8.500,25 

REYES DOMÍNGUEZ, DANIEL – Programació d’expedients 
informàtica 

8.500,25 

TRANSTEL, S.A. – Rènting Vehicle 2394-JNN Serveis de 
Manteniment d’agost a desembre 2016 

5.257,45 

HEWLETT-PACKARD INTERNACIONAL – Rènting Maquinària 
del 01/09/16 al 31/12/16 

10.043,00 

ASSOCIACIO FACTORIA DIMO – Espectacle inaugural de la 
Temporada de Teatre Tardor 2016 

847,00 

KULUNKA TEATRE, S.L. – Obra de Teatre “Solitudes” el dia 
15/10/16 

5.808,00 

EL REPLA PRODUCCIONS, S.L. – Obra de Teatre “Les 
princeses també es tiren pets” els dia 16/10/16 
 

1.633,50 

GRUP VOCAL GOSPEL VIU – Actuació GOSPELIZING el dia 
21/10/16 

726,00 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISTRIBUCION ARTISTICA, 
S.L.- Obra de teatre “al Galope” el dia 22/10/16 

5.989,50 

RUIZ ALONSO, JOSE LUIS – Obra Teatre “mòbil” el dia 
06/11/16 

2.178,00 

SERVEIS D’ESPECTACLE FOCUS, S.A. – Obra Teatre 
“nuestras mujeres” el dia 11/11/16 

11.495,00 

PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI – Obra “ALADIN # 
THE POP MUSICAL” el dia 18/11/16 

3.872,00 

BUENRITMO PRODUCCIONES, S.L. – Obra Teatre “REGGAE 
PER XICS” el dia 20/11/16 

3.025,00 

ASSOCIACIÓ CULTURAL TEATRE BLAU – Obra Teatre 
TENENESSEE el dia 25/11/16 

1.500,00 
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LES ANTONIETES TEATRE, S.L. – Obra de Teatre “UN 
TRAMVIA ANOMENAT DESIG” el dia 25/11/16 

3.509,00 

CIA MARIANTONIA OLIVERS, S.L. – Obra de Teatre “LAS 
MUCHAS” el dia 27/11/16 

3.968,80 

ARTVELLUT – Obra de Teatre “OH MY GOD BARCELONA!” el 
dia 02/12/16 

2.400,00 

D’IRIA PRODUCCIONS, S.L. – Obra de Teatre “EL BON 
LLABRE” el dia 16/12/16 

2.057,00 

A.C.CAMARATA LIRICA – Obra de Teatre “EL VINO EN LA 
LIRICA” el dia 30/12/16 

1.700,00 

SUMA TOTAL ............ 99.412,91 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
MAGMACULTURA, S.L. –Servei Vigilància Jardins Sta. Clotilde 
mes de juliol 2016 

6.082,44 

CLECE, S.A. – Servei neteja mes de Juliol 2016 116.709,97 
CLECE, S.A. – Servei neteja mes de juny (regularització 
ampliació 4) (gener-maig 2016) 

12.251,25 

CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua potable mes de 
juliol 2016 

187.892,47 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa T9 
Recaptació executiva mes de juny 2016 

23.040,25 

SUMA TOTAL ............ 345.976,38 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua Potable mes de Juliol 
2016 

253.248,58 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Conservació i Millora Zones 
Verdes mes de Juliol 2016 

20.666,51 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Treballs Desbrossament i 
enjardinament Zona Cementiri 

8.554,70 

SUMA TOTAL ............ 282.469,79 € 
 
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 99.412,91 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
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respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import  
345.976,38 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 
282.469,79 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
35.7. – (...) 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
35.8. - PADRO CONSERVACIÓ LLOCS D'APARCAMENTS 2016 
 
REF EXP.: G212016001319  
 
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 relació dels obligats al pagament de la TAXA PER LA 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DELS LLOCS 
D’APARCAMENT EN CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, corresponent a l’exercici 
2016,  que  importa la quantitat de QUARANTA CINC MIL QUATRE-CENTS 
VUIT EUROS (45.408 EUROS) 

 
APARCAMENT PLACES IMPORT 

COSTA CARBONELL 215 20.640,00 € 
MERCAT MUNICIPAL 10 960,00 € 
PL. DRETS HUMANS 18 1.728,00 € 
PLAÇA PERE TORRENT 130 12.480,00 € 
ZONA ESPORTIVA 100 9.600,00 € 
TOTAL 473 45.408,00 € 
 
SEGON- Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del 30 de setembre al 29 de novembre 2016, en període voluntari, 

tots els dies feiners, a través de CAIXABANK SA “ LA CAIXA “ entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

 
b) A partir del dia 30 de novembre de 2016, s’iniciarà el cobrament per 

via d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei 
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de Gestió Tributaria del Consell Comarcal de la Selva, situat en el c. Joan 
Fuster i Ortells, 8 baixos. 

 
TERCER- Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’estalvis de la localitat. 
 
35.9. – (...) 
 
35.10. – (...) 
 
35.11. – (...) 
 
35.12. – (...) 
 
35.13. – (...) 
 
35.14. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001326  
 
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 

76/16 CONCEPTES VARIS (E) 269,90 

TOTAL   269,90 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  269,90 euros. 
 
35.15. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
35.16. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G132016000228  
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Vist la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, i vista la modificació de plantilla aprovada en el Ple de data 
29/02/2016 i la corresponent modificació de l’ Oferta Pública d’ Ocupació 
aprovada per decret d’alcaldia de data 4/03/2016 en les quals hi figura 
vacant una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca (C1), procedeix la 
convocatòria del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició. A 
tal efecte, s'han redactat les condicions que regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar les condicions que regiran el procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 

Escala Administració Especial. 
Subescala a) Tècnica.  
Tècnic/a Auxiliar C1/ Tècnic Auxiliar Biblioteca 
Una plaça.  N.Pr. C1 - C.D. 16 
Concurs-oposició 

 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a Auxiliar 
de Biblioteca, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
35.17. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
35.18. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 


