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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 36/2016 
Dia: 9 de setembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 10:47 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 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde 
 
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 2 de setembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS  
 
36.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - CURSOS DE NATACIÓ 2016 
PROGRAMA A1 
 
REF EXP.: 10602016000017 
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Vist l’escrit tramès per la DIPUTACIO DE GIRONA pel qual ens comuniquen 
que ens han atorgat la subvenció següent: 
 

 CURSOS DE NATACIÓ 2016 PROGRAMA A1: 8.619,00 € 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 8.619,00€ concedida  per la DIPUTACIÓ 
DE GIRONA.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a DIPUTACIÓ DE GIRONA, Esports, 
Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
36.2. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PUOSC CONVOCATÒRIA 2016-
2017. LÍNIA DE MANTENIMENT 
 
REF EXP.: 10602016000034 
 
Atès el  Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparació, 
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017 (DOGC núm. 7162, de 14/07/16). constitueix l’objecte 
de la memòria la descripció de les actuacions de manteniment i conservació 
de camins, rieres, zones verdes urbanes, zones boscoses i platges de 
titularitat i/o el manteniment dels quals és responsabilitat municipal. 
 
Atès que l’objecte subvencionable són actuacions de manteniment i 
conservació de camins, rieres, zones verdes urbanes, zones boscoses i 
platges de titularitat i/o el manteniment dels quals és responsabilitat 
municipal. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, una ajut de 300.000€ 
(150.000€ per l’any 2016 i 150.000€ per l’any 2017) destinat al  
manteniment i conservació de camins, rieres, zones verdes urbanes, zones 
boscoses i platges.  
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SEGON.  Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i la 
Secció de Medi ambient d’aquest Ajuntament. 
 
36.3. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER L'OBRA 
DEFINIDA EN LES BASES TÈCNIQUES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
CLAVEGUERAM I L'AIGUA POTABLE AL CARRER DE LES LLIMONES. 
 
REF EXP.: 14/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 23/08/2016 per l’enginyer municipal, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació de l’obra 
definida en les Bases Tècniques per a la substitució de clavegueram i l’aigua 
potable al carrer de les Llimones, 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 de l’obra definida 
en les Bases Tècniques per a la substitució de clavegueram i l’aigua potable 
al carrer de les Llimones, i obrir la convocatòria corresponent, determinant 
que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el 
procediment de licitació amb anunci al perfil del contractant i tramitació 
ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment  per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte d’obra. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 26 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
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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”. 
 
36.4. - CONTRACTE MENOR - SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT 
MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000476 - 71/16 CM  
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Promoció econòmica i comerç en data 
24/08/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el Servei de consergeria del Mercat Municipal  Diari de Lloret de 
Mar, durant 6 mesos, establint com a data d’inici el proper 01/10/2016. 
L’Ajuntament de Lloret de Mar podrà prorrogar de forma expressa per 
l’òrgan de contractació per 6 més la prestació d’aquest servei.  
 
La prestació del servei de consergeria del Mercat Municipal Diari compren 
les següents tasques: 
 

1. Obrir i tancar el Mercat segons necessitats 
2. Connectar i desconnectar l’alarma del Mercat 
3. Avisar,  amb urgència, en cas d'avaria de maquinària o qualsevol 

element del Mercat, a les empreses  encarregades  del seu 
manteniment. 

4. Donar compte a la persona designada per la Secció de Comerç i 
Promoció Econòmica de qualsevol anomalia, avaria o incidència que 
es produeixi durant l’exercici del servei. 

5. La presència obligatòria en el Mercat Municipal durant l’horari fixat 
per l’Ajuntament, que, sense perjudici de poder ser modificat prèvia 
comunicació serà el següent: de dilluns a dijous de 7h a 12:00h, i de 
14:00h a 14:30h, i divendres i dissabte de 7h a 11:00h, de 13:30h a 
14:30h, de 16:45h a 17:15h, i de 21:00h a 21:30h, i que coincidirà 
amb els calendari comercial anual que l’Ajuntament estableix segons 
acord de Junta de Govern, del qual s’annexa el corresponent al 2016.  
En cas d’haver-se d’absentar del Mercat Municipal puntualment, 
informar a l’Ajuntament dels motius i la durada de l’absència. En tot 
cas caldrà que l’empresa garanteixi el servei. 

6. La consergeria del Mercat Municipal. 
7. Vetllar pel compliment del Reglament del Mercat Diari. 
8. El control dels pàrquings situats als soterranis 1 i 2 de l’edifici, en les 

hores punta, o en el seu defecte aquelles que la Secció de Comerç i 
Promoció Econòmica indiqui. 

9. Fer-se càrrec de petites tasques de manteniment.  
10.D’altres necessàries per al normal funcionament del Mercat 
11. L’empresa adjudicatària haurà de presentar un informe mensual 

sobre les incidències, actuacions més destacades, així com incidents 
ocorreguts durant aquell període al Mercat Diari. 
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa 
GIRONINA DE SERVEIS INTEGRALS PER L’EMPRESA DS SL que presentés  
pressupost per dur a terme el referit servei per un preu hora de 9,75 € (IVA 
a part). 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa GIRONINA 
DE SERVEIS INTEGRALS PER L’EMPRESA DS SL consistent en el Servei de 
consergeria del Mercat Municipal  Diari de Lloret de Mar, durant 6 mesos, 
establint com a data d’inici el proper 01/10/2016. L’Ajuntament de Lloret de 
Mar podrà prorrogar de forma expressa per l’òrgan de contractació per 6 
més la prestació d’aquest servei,  per un import de 9,75 €/hora (IVA a part) 
amb les tasques exposades en aquest acord.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
4312.22701 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 GIRONINA DE SERVEIS 
INTEGRALS PER L’EMPRESA DS SL, a la secció de  Promoció econòmica i 
comerç  i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
36.5. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, 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 
 
REF EXP.: G112016000477 (Exp. 12/16 PL PC) 
 
Vist que mitjançant el Decret d’Alcaldia n. 2199/2016, de data 25/08/2016, 
ratificat per l’acord de la Junta de Govern Local de 26/08/2016, es va 
acordar la incoació d’expedient de contractació administrativa, de servei 
consistent en el desenvolupament d’una Aula Municipal de Música, 
organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, es va obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del 
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contractant, tramitació urgent, i, a tal efecte, va aprovar el plec de 
clàusules economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que l’anunci de l’esmentada licitació va ser publicat al Perfil del 
Contractant del web municipal en data 26/08/2016.  
 
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes no se n’ha presentat 
cap. 
 
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 de licitació 
amb publicitat al perfil del contractant, tramitació urgent, per a l’adjudicació 
de servei consistent en el desenvolupament d’una Aula Municipal de Música, 
organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per no haver-se presentat 
cap oferta. 
 
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 la Intervenció municipal i a la 
secció d’Educació.  
 
36.6. - SOL·LICITUD  DE  SUBVENCIÓ -  PROGRAMA HORIZON2020 
URBANLOOPS (ECONOMIA CIRCULAR) 
 
REF EXP.: 10602016000035 
 
Vist que en data 07/09/2016 s’ha dictat Decret d’Alcaldia núm. 2314/2016 
sol·licitant a la Universitat de Girona, Aprovar la participació de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar a la proposta vinculada al PROGRAMA 
HORIZON2020. URBANLOOPS (ECONOMIA CIRCULAR) 
 
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-se per assabentats del Decret d’Alcaldia núm. 2314/2016 
dictat en data 07/09/2016, del tenor literal del següent: 
 



 
 
 

7 
 

“Atès que la Universitat de Girona (UdG) I l’ICRA estan coordinant 
una proposta per a obtenir finançament europeu i posar en marxa 
un projecte de recerca i demostració basat en el concepte 
d’economia circular, on l’objectiu principal és demostrar tecnologies 
per a recuperar recursos (sobretot nutrients) de diferents tipus 
d’aigua residual i fer-los servir com a fertilitzants per a l’agricultura i 
la jardineria urbana i també per a fabricar productes d’alt valor afegit 
com ara Spirulina o olis aromàtics.  
 
Atès que es considera oportú que l’ajuntament de Lloret de Mar formi 
part d’aquest projecte europeu en xarxa basat en el concepte 
d’economia circular. 
 
Que la descripció del projecte és la següent: 
 

 Títol complet proposta: “Innovation in safe, closed nutrient 
cycles for blooming cities”  

 Acrònim: UrbanLoops  
 Durada: 4 anys  
 Entitat finançadora: Unió Europea, programa Horizon2020  
 Coordinador: Universitat de Girona  
 Data límit: 6 de setembre 2016 
 Altres participants: 21 socis - universitats, empreses i 

administracions  
 Universitats: ICRA, UGent, AEEINTEC Àustria, CERTE 

Tunisia, Berlin, jubljana, Brighton, Zurich, Stockolm 
Empreses: Alchemia (AUS), Algen (SLO), Arche (B), Autark 
(SUI). Cobalt (B), Peltracom (B), LGI (F), Camping Tucan,  
Hotel Samba i Empresa Mixta Aigües Costa Brava (com a 
third party)  

 Administracions: Ajuntament de Lloret de Mar, CCB, IWA  
 Pressupost estimat total: 7,3 milions €  
 Fòrmula de participació per a l’Ajuntament de Lloret de Mar: 

Soci beneficiari  
 Pressupost Ajuntament de Lloret: 52.576,12€, amb el 100% de 

finançament europeu 
 Objectiu principal: recuperar nutrients de diferents tipus 

d’aigua residual i fer-los servir com a fertilitzants per 
agricultura i jardineria urbana (plantes comestibles i 
aromàtiques) i altres productes d’alt valor (Spirulina, olis 
aromàtics). 

 On? A Lloret – Depuradora de Lloret de Mar, Càmping Tucan, 
Hotel Samba i horts urbans. 

 Perquè a Lloret? La ciutat vol fer pública la seva voluntat de 
treballar per a fer que el sector turístic sigui més sostenible 
(econòmic i ambiental) (Pla Estratègic Turisme i organització 
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del UrbanLab). Aquest projecte (amb finançament europeu) 
pot ajudar a fer un pas important en aquesta direcció. 

 On més? A Europa, en  3  ciutats europees i Tunis que 
replicarien el model. 

 
RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar a la 
proposta vinculada al PROGRAMA HORIZON2020. URBANLOOPS 
(ECONOMIA CIRCULAR) 
 
SEGON. Ratificar la present resolució en la propera Junta de Govern 
Local.” 

 
36.7. - CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR I FAIR 
PLAY SPORTS EVENTS SL., PER REGULAR LA UTILITZACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA CURSA "PICASSO RUN". 
 
REF EXP.: G112016000481 – conveni 25/16 
 
Vist, que l’empresa FAIR PLAY SPORTS EVENTS SL., estan interessats en 
l’organització de la cursa “Picasso Run” el proper divendres 9 de setembre 
de 2016 amb horari de 17 a 18 hores. 
 
Vist, que l’Ajuntament de Lloret de Mar, dintre de la seva política de foment 
en matèria d’activitats esportives, considera que la organització de la cursa 
“Picasso Run” representa per a la població una promoció important a nivell 
nacional i internacional. 
 
Vist l’informe emès per la Secció d’Esports en data 06/09/2016 informant 
favorablement aquesta activitat. 
  
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès 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.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament de Lloret i l’empresa 
FAIR PLAY SPORTS EVENTS SL., per a l’organització de la cursa “Picasso 
Run”, el proper divendres 9 de setembre de 2016 amb horari de 17 a 18 
hores. 
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SEGON.- Existeix suficient consignació pressupostària per cobrir les 
despeses que generi aquest conveni, a la partida 16.3410.22609 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa FAIR PLAY SPORTS EVENTS 
SL., a la Secció d’Esports d’aquest Ajuntament i a la Intervenció Municipal. 
 
36.8. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, 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.: G112016000482 (Exp. 09/16 PL PC) 
 
Vist que en data 29/07/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’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, va obrir la convocatòria corresponent 
mitjançant el procediment de licitació amb publicitat al perfil del 
contractant, 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.- JORDI MARTOS TOMÀS 
Plica núm. 2.- JACQUELINE CASELLES SOLER 

 
Vist que en dates 24/08/2016, 25/08/2016 i 06/09/2016 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 07/09/2016 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 per lots als següents licitadors:  
 
LOT 1 - JACQUELINE CASELLES SOLER 

- Preu:   3.200 €, exempts d’IVA 
- Millores: increment en 10% del nombre d’hores objectivades 

 
LOT 2 - JACQUELINE CASELLES SOLER 

- Preu:   3.200 €, exempts d’IVA 
- Millores: increment en 10% del nombre d’hores objectivades 
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LOT 3 - JORDI MARTOS TOMÀS 
- Preu:   3.500 €, exempts d’IVA 
- Millores: increment en 10% del nombre d’hores objectivades 

 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes.  
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR al Sr. JORDI MARTOS TOMÀS i a la Sra. JACQUELINE 
CASELLES SOLER per tal de què, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presentin la 
següent documentació, d’acord amb la clàusula 12 del plec de condicions:  
 

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 de 
condicions, segons el següent: 
 

 LOT 1 - JACQUELINE CASELLES SOLER 
Garantia definitiva: 320 € 

 
 LOT 2 - JACQUELINE CASELLES SOLER 

Garantia definitiva: 320 € 
 

 LOT 3 - JORDI MARTOS TOMÀS 
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Garantia definitiva: 350 € 
 

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 a) i e) del RD 
Legislatiu 3/2011.  

8.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil.  
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 als licitadors que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que els licitadors ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar als licitadors, 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 2016/9240/22602 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord als licitadors, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Participació Ciutadana. 
 
36.9. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN JORNADES 
DE FORMACIÓ "TÀCTIQUES DE CONTROL I DETENCIÓ" PER A LA 
PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000485 (Exp. 72/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector Cap de la Policia Local en data 
23/08/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei consistent en jornades de formació “Tàctiques de 
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control i detenció” per a la plantilla de la Policia Local. Les jornades 
formatives es realitzaran en dues sessions formatives presencials els dies 
27 i 28 de setembre de 2016, de 09:30 a 13:30 h i de  15:00 a 19:00 
hores.  
 
Atès el tipus de formació a impartir i l’elevat grau d’especialització i 
perfeccionament que requereix, ja que l’instructor és un advocat i policia, 
especialitzat en defensa penal d’imputacions derivades de l’ús de la força, 
des de la Policia Local s’ha sol·licitat el pressupost a l’empresa CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA, que ascendeix a 
la quantitat de  1.500 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL USO DE LA FUERZA, l’objecte del 
qual consisteix en jornades de formació “Tàctiques de control i detenció” per 
a la plantilla de la Policia Local, per un import de 1.500 €, IVA a part. Les 
jornades formatives es realitzaran en dues sessions formatives presencials 
els dies 27 i 28 de setembre de 2016, de 09:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 
19:00 hores.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2210 16200 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EL USO DE LA FUREZA, a la Policia Local 
i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
36.10. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT, PER CONTRACTAR EL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE CURSOS EN 
TECNOLOGIES EN EL CENTRE CÍVIC DEL RIERAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000486 06/16 PL PC 
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Vist que en data 29/07/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
d’organització i realització de cursos en tecnologies en el Centre Cívic del 
Rieral de Lloret de Mar i 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. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- XAVIER LANZAS DOMÍNGUEZ 

 
Vist que en dates 24/08/2016, 25/08/2016 i 06/09/2016 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 08/09/2016 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 XAVIER LANZAS DOMINGUEZ per un import de 6.000 
€/curs, 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 XAVIER LANZAS DOMÍNGUEZ 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 600 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 del 
plec, i presenti la següent documentació:  
 

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

8.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil. 
 
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 9240.22602 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Participació Ciutadana. 
 
36.11. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - SERVEI DE SUPERVISIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DELS BUCS D'ASSAIG MUSICALS 
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REF EXP.: G112016000487 (Exp. 24/16 diversos) 
 
Vist que per part del Sr. DANIEL MORILLAS MORENO, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu de servei de supervisió del 
funcionament dels bucs d’assaig musicals (Exp. 06/13 PN SP). 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada en efectiu en data 30/06/2016 
(n. registre 2014INGD-1457). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Joventut en data 19/07/2016, 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 
DANIEL MORILLAS MORENO 06/13 PN SP 625 € NP. 320140 

 
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. 
 
36.12. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT 
D'UNA AULA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL, ORGANITZADA PER 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000488 - 13/16 PL PC 
 
Vist que mitjançant el Decret d’Alcaldia n. 2192/2016, de data 25/08/2016, 
ratificat per l’acord de la Junta de Govern Local de 26/08/2016, es va 
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acordar la incoació d’expedient de contractació administrativa, de servei 
consistent en el desenvolupament d’una Aula de teatre infantil i juvenil, 
organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, es va obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del 
contractant, tramitació urgent, i, a tal efecte, va aprovar el plec de 
clàusules economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que l’anunci de l’esmentada licitació va ser publicat al Perfil del 
Contractant del web municipal en data 26/08/2016.  
 
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes no se n’ha presentat 
cap. 
 
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 de licitació 
amb publicitat al perfil del contractant, tramitació urgent, per a l’adjudicació 
de servei consistent en el desenvolupament d’una Aula de teatre infantil i 
juvenil, organitzada per l’Ajuntament de Lloret de Mar, per no haver-se 
presentat cap oferta. 
 
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 la Intervenció municipal i a la 
secció d’Educació.  
 
36.13. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PREVENCIÓ I PREPARACIÓ 
PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
REF EXP.: 10602016000036 
 
Vista la Resolució TES/1769/2016, de 8 de juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de les subvencions per a projectes de prevenció i 
preparació per a la reutilització de residus municipals. 
 
A l’empara del marc jurídic establert per la Directiva marc de residus 
2008/98/CE del Parlament i del Consell de 19 de novembre, i atenent el 
principi de jerarquia fixat en la producció i gestió de residus, s’han de 
centrar en la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge i 
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altres formes de valorització per tal de contribuir a la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
Vist que en el document del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
aprovat inicialment en el Ple municipal en sessió ordinària de data 
30/05/2016, una de les mesures en l’àmbit de la millora de l'eficiència 
energètica i implantació de les energies renovables al municipi és la de 
millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització amb la fita 
d’aconseguir els percentatges de recollida selectiva que marca el Programa 
General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 
(PRECAT20), que té l’horitzó posat a 2020. 
 
Atès que entre les accions es contempla l’elaboració d’un Pla Local de 
Prevenció i Minimització de residus, es considera convenient presentar-nos 
a aquesta convocatòria per tal d’elaborar el PLP de residus municipals de 
Lloret com a instrument de planificació d’una estratègia de prevenció de 
residus que permeti millorar el comportament ambiental, de manera exigent 
i compromesa amb la sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals. 
 
Alhora també es planteja el disseny d’un sistema d’emmagatzematge 
d’articles en bon estat i d’un protocol de preparació per a la reutilització de 
materials recollits a la deixalleria, a fi de donar compliment a la normativa 
vigent i al Reglament regulador de l’ús i explotació de la deixalleria 
municipal de Lloret. 
 
Vist que el període d’execució del projecte i actuació serà des de l’1 de 
gener de 2016 i fins a dos anys a partir de la resolució d’atorgament de la 
subvenció. 
 
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 GENERALITAT-DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, una ajuda de 10.000,00 € pels conceptes descrits. 
 
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 a la Generalitat de Catalunya, i a la secció 
de Medi Ambient d’aquest Ajuntament. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
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36.14. - REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, RELATIU AL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS, SERVEI DE DEIXALLERIA I ÀREES D'APORTACIÓ 
DE RESIDUS, NETEJA DE PLATGES, MANTENIMENT I NETEJA 
D'ÀREES D'ESBARJO, GESTIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU I 
GESTIÓ DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES DE LLORET 
DE MAR. 
 
Vista la instància  núm. RGE E2016014930 de data 04/07/2016, de la 
empresa GBI serveis S.A.U., concessionària del “Servei de recollida 
d’escombraries, neteja viària i de platges i el seu transport al dipòsit 
Controlat de RSU de Lloret de Mar, així com la gestió d’aquest i del Dipòsit 
Controlat de Terres i Runes, en que demana s’ aprovi la revisió de preus  
del cànon anual des del gener fins al desembre de 2015, i segons l’informe 
emès pel departament d’ Intervenció es desprèn que: 
 
En data 9 de maig de 2011 es va subscriure el contracte esmentat amb 
l’empresa GBI SERVEIS,SAU. 
  
La clàusula 18 punts 1, 2 i 4 del plec de condicions que regula el contracte 
disposa, respecte a la revisió de preus, el següent: 
 

1. En  aquest  contracte  escaurà  la  revisió  del  preu,  en  els  termes  
de  l’article  77  de  la  LCSP, quan hagi transcorregut un any de la 
seva adjudicació, de manera que el primer any d’execució queda 
exclòs de la revisió.  

  
2. La revisió de preus es durà a terme per aplicació de la fórmula que es 

detalla tot seguit.  
 
En aplicació de l’article 78 i següents de la Llei 30/2007 de Contractes del 
Sector Públic, (BOE  261  de  31/10/2007),  i  aplicant  per  a  la  revisió  
de  preus  els  índexs  de  preus  al  consum  IPC elaborats per l’Instituto 
Nacional de Estadística, la revisió no podrà superar el 85 per cent de la 
variació experimentada per l’índex adoptat. 
 
Per tant, la fórmula a emprar serà:  

  
Essent: 
IPCO = Índex de Preus al Consum Català elaborat per l’Instituto Nacional de 
Estadística del mes de la licitació.  
IPC1 = Índex de Preus al Consum Català aplicable a l’1 de gener de l’any 
corresponent. 
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            PO = Preu a revisar, segons punt 4. 
            P1 = Preu revisat, d’acord amb les determinacions del punt 4.  
 
La  primera revisió de preus s’efectuarà  amb  efectes de la data  en què 
venci el primer any d’execució  del  contracte, per al cas  en  què  el 
contracte s’hagi formalitzat  en una data posterior a l’1 de gener  de 2011 i 
d’acord amb el període transcorregut entre un any després de la data 
d’adjudicació i el 31 de desembre del mateix any. Les posteriors revisions 
periòdiques seran per anys naturals. 
 

4. Serà objecte de la revisió de preus el conjunt dels costos 
d’explotació, incloses les despeses generals. A la quantitat resultant 
s’aplicarà el percentatge de benefici industrial. En cap cas serà 
objecte de revisió l’amortització financera o tècnica (si s’escau), que 
es sumarà a l’import obtingut per aplicar l’iva corresponent.   

 
La clàusula 2 del contracte fixa el preu en 7.918.054,71 €/any, IVA no 
inclòs. Aquest import inclou els conceptes previstos als apartats 2,3 i 4 de la 
clàusula 3 del plec de condicions amb el següent desglòs: 
 

Servei 
€/any IVA 
exclòs 

A) Serveis de recollida RSU i selectiva, neteja viària, 
neteja de platges, deixalleria i mant i neteja d’àrees 
d’esbarjo    5.839.583,90   
B) Gestió del dipòsit controlat de terres i runes       413.622,94   
C) Gestió del dipòsit controlat de RSU    1.664.847,86   
    Total     7.918.054,71  
 
És objecte del present informe la revisió dels SERVEIS DE RECOLLIDA RSU I 
SELECTIVA, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DE PLATGES, DEIXALLERIA I MANT I 
NETEJA D’ÀREES D’ESBARJO (A). 
 
La Junta de Govern de data 18/12/2015 va revisar els preus per al període 
desembre 2013 -desembre 2014, aprovant els següents: 

 
 
La quota d’amortització i finançament total no varia havent-se aplicat  les 
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noves inversions i les amortitzacions aprovades per la Junta de Govern de 
data 23/03/2015.  
 
L’IPC català publicat per l’INE per al període desembre/2014 a desembre 
2015 és del 0,30% sobre el que s’aplica el coeficient previst del 85%, 
essent la revisió del  0,2555 %, que aplicat sobre el preu anterior i per a un 
període de 12 mesos dóna el següent resultat: 
 

 
 
La facturació d’aquests serveis durant el 2015 ha estat de 5.862.918,53 € 
(IVA exclòs) que restats del nou preu per al 2015 proposat d’import total de 
5.876.058,59 € (IVA exclòs) resta pendent de facturar 13.140,07 € (IVA 
exclòs). 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la revisió de preus de desembre de 2014 a desembre de 
2015 amb l’aplicació del 0,2555 % relatiu als preus dels serveis de recollida 
i transport de  Residus sòlids urbans, recollida selectiva, neteja viària, 
neteja de platges, deixalleria i manteniment i neteja d’àrees d’esbarjo per 
un import anual de 5.876.058,59 €, IVA exclòs, per a l’exercici 2015. 
 
SEGON.- Requerir al concessionari per a que presenti les factures 
corresponents a la revisió dels preus per un import de 13.140,07 € (IVA 
exclòs). 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa GBI SERVEIS,SAU., als 
serveis de comptabilitat, serveis públics i medi ambient i contractació als 
efectes procedents. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.[firma] 
 


