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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 3/2016 
Dia: 22 de gener de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:55 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 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN BERNAT PANE, 5è Tinent d'Alcalde 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, 6è Tinent d'Alcalde 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
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 15 de gener de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
3.1. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
3.2. - APROVACIONS NUMERACIONS DE CARRERS - EXP. 86 
 
REF EXP.: G122016000003 - EXP.: 86 
 
Vist que al capítol II del Títol II de l’ordenança Reguladora de l’Ús de la Via 
Pública regula la retolació i numeració de les vies públiques i el Reglament 
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de “Población y Demarcación Territorial” aprovat per RD 2612/1996 de 20 
de desembre. 
 
Vistos els diversos informes emesos per la Secció d’Informació i Anàlisi del 
Territori dels dies 18 i 22 de desembre de 2015 i del 12 de gener de 2016, 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Assignar els números 29 a la finca referència núm. 
001500200DG81H, 34 a la finca referència núm. 001500400DG81H i 31 i 33 
a la finca 9786222DG8198N per tal de poder identificar-la correctament a la 
base de dades. 
 
SEGON.- Corregir i assignar la denominació de Mar Caspi al registre de 
la base de dades de carrers de codi 8138, donat que a la base de dades de 
carrers figura amb el nom del C/ Mar Caspio (aprovat el 19/12/2002) i 
procedir a la seva esmena de manera que la denominació correcte ajustada 
a la normativa lingüística vigent és la del C/ Mar Caspi. 
 
TERCER.- Assignar el núm. 1 de la Plaça de Germinal Ros a l’equipament 
municipal del Teatre. 
 
QUART.- Assignar al carrer Cadaqués  l’11, el 13, el 17 i el 19, a la finca 
referència núm. 5213402DG8251S, el 15 a la finca referència  núm. 
5213401DG8251S, el 48 a la finca referència núm. 5215316DG8251N, el 63 
a la finca referència núm. 5016418DG8251N i el 65 a la finca referència 
núm. 5016419DG8251N. 
 
CINQUÈ.- Assignar al carrer Tordera el 13 i 15 a la finca referència núm. 
5412403DG8251S, el 27 a la finca referència núm. 5214116DG8251S, el 25 
a la finca referència núm. 5214138DG8251S, el 21 a la finca referència 
núm. 5214139DG8251S, el 17 i 19 a la finca referència núm. 
5214140DG8251S, el 34A a la finca referència núm. 5314211DG8251S, el  
34B a la finca referència núm. 5314212DG8251S. 
 
SISÈ.- Assignar al carrer Palamós el 2A a la finca referència núm. 
5314212DG8251S,el  2B a la finca referència núm. 5314211DG8251S. 
 
SETÈ.- Assignar al carrer Platja d’Aro el 73 a la finca referència núm. 
5214117DG8251S, el 75 a la finca referència núm. 5214139DG8251S, el 77 
i el 79 a la finca referència núm. 5214140DG8251S. 
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VUITÈ.- Assignació al carrer Sant Feliu de Guíxols l’1 i el 3 a la finca 
referència núm. 5312215DG8251S, i el 5 a la finca referència núm. 
5312214DG8251S. 
 
NOVÈ.- Assignació al carrer Empúries l’1 a la finca referència núm. 
5011417DG8251S, el 3A a la finca referència núm. 5011418DG8251S, el 3B 
i 3C a la  finca referència núm. 5011431DG8251S i el 3D  a la  finca 
referència núm. 5011432DG8251S. 
 
DESÈ.- Assignació al carrer Tamariu el 4 i el 6 a la finca referència 
núm. 5110411DG8251S i el 12 i el 14 a la finca referència núm. 
5110412DG8251S. 
 
ONCÈ.- Assignar els números 34A a la finca referència 
6326212DG8262N i canviar el número 34 de la finca referència núm. 
6326213DG8262N per 34B per tal de poder identificar-la correctament a la 
base de dades. 
 
DOTZÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local, 
al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que 
cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al Departament de 
Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de Turisme, als Serveis 
de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de Girona, als Serveis de 
Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a l’Oficina de Correus de Lloret 
de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas Natural de Lloret de Mar i al Punt de 
Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 
 
3.3. -  (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
3.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ - TRANSPORT URBÀ COLECTIU 2015 
 
REF EXP.: 10602015000035 
 
Vist l’escrit rebut del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pel 
qual ens comuniquen que ens han atorgat la subvenció següent: 
 

� TRANSPORT URBÀ COLECTIU 2015: 43.756,59 € 
 
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 43.756,49 €, concedida pel Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, al Regidor delegat i la Secció de Mobilitat 
d’aquest Ajuntament. 
 
3.5. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 
DE LLORET DE MAR 2015 
 
REF EXP.: 10602015000051 
 
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona pel qual ens comuniquen que 
ens han atorgat la subvenció següent: 
 

� Pressupostos participats de Lloret de Mar 2015: 3.500,00 € 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona.  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a Diputació de Girona, Participació 
Ciutadana,  Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
3.6. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - ACCIONS D'OCUPACIÓ 
REMUNERADA DEL PROGRAMA "SALUT I CRISI" 2015-2016 
 
REF EXP.: 10602015000052 
 
Vist l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), del 
04 de desembre de 2015, de resolució del primer procediment de la 
convocatòria de suport per al finançament d’accions lligades a l’ocupació 
remunerada de persones en el marc Pm10 “Salut i Crisi”  (LE 2015/17), de 
concessió del següent ajut: 
 

Exp. 
Dipsalut OBJECTE 

BASE 
SUBVENCIÓ 

IMPORT 
ATORGAT 

% 
Atorgat 

Termini de 
justificació 

2015/2105 BOSCOS 33.192 € 33.192 € 100 15/11/2016 
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Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 33.192 €, concedida per la Dipsalut, 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a Dipsalut, Secció de Benestar i Família, 
Intervenció i Tresoreria i d’aquest Ajuntament. 
 
3.7. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA CONCESSIÓ DE 
DOMINI PÚBLIC RELATIVA A L'EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA 
UBICADA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000019 (Exp. 16/15 – concessió) 
 
Vist que en data 30/10/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, per a l’adjudicació, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de la 
concessió de domini públic relativa a l’explotació de la cafeteria ubicada a la 
Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent, 
a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i 
jurídiques corresponents, i va convidar a les següents empreses a prendre 
part en l’esmentat procediment: JOANA BAS CAIMEL, NÚRIA CAMPS DOU, 
ANNA CARRO SOLSONA, JOSÉ ONTIVEROS GÓMEZ i LAURA ARIADNA 
POSSE. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques els següents licitadors: 
 
 Plica núm. 1.- JOSÉ ONTIVEROS GÓMEZ 
 Plica núm. 2.- NÚRIA CAMPS DOU 
  
Vist que en dates 18/12/2015, 21/12/2015 i 13/01/2016 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 18/01/2016 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 la Sra. NÚRIA CAMPS DOU, per un cànon de 1.800 
€/any.  
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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 la Sra. NÚRIA CAMPS DOU per tal de que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantía definitiva 
per un d’import  de 1.000 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 del 
plec, i presenti la següent documentació:  
 

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

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

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

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

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 4ª del present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades. 

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. 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 €.  

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, 
procedint en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Sra. NÚRIA CAMPS DOU, així 
com a la Intervenció municipal i a la Biblioteca Municipal.  
 
3.8. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI RELATIU A NECESSITATS 
TÈCNIQUES DEL CURS D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA 
RELACIÓ AMB EL CLIENT ATORGAT A LA CONVOCATÒRIA DEL FOAP 
2015 
 
REF EXP.: G112016000021 (Exp. 06/16 CM) 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Promoció Econòmica en data 11/01/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei 
consistent en la cessió, en el període comprés entre els mesos de gener a 
octubre de 2016, de la totalitat d’equips didàctics, plataformes 
tecnològiques i software necessaris per la realització del curs d’Activitats 
administratives en la relació amb el client atorgat a la convocatòria del 
FOAP 2015. Tanmateix,  el contracte inclourà els treballs d’instal·lació i de 
desmuntatge, així com tot el manteniment que sigui necessari per garantir 
el perfecte desenvolupament de l’acció formativa. 
 
Atès que des de la secció de Promoció Econòmica i Comerç s’ha sol·licitat el 
pressupost a l’empresa TIMEISGOLD NET SL que presentessin pressupost 
per dur a terme els referits treballs, que ascendeix a la quantitat de 
11.107,40 €, 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: 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa TIMEISGOLD 
NET SL, l’objecte del qual consisteix en la cessió, en el període comprés 
entre els mesos de gener a octubre de 2016, de la totalitat d’equips 
didàctics, plataformes tecnològiques i software necessaris per la realització 
del curs d’Activitats administratives en la relació amb el client atorgat a la 
convocatòria del FOAP 2015. Tanmateix,  el contracte inclourà els treballs 
d’instal·lació i de desmuntatge, així com tot el manteniment que sigui 
necessari per garantir el perfecte desenvolupament de l’acció formativa, per 
un import de 11.107,40 €, IVA a part. 
 
SEGON.- L’empresa TIMEISGOLD NET SL serà la responsable de tots els 
equips didàctics, plataformes tecnològiques i software necessaris per la 
realització d’aquest servei subscrivint, si s’escau, la pòlissa d’assegurança 
que correspongui en cas de robatori, desperfectes o altres situacions 
sobrevingudes. 
 
TERCER.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2016/2410/22706 del pressupost municipal.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa TIMEISGOLD NET SL, 
a la secció de Promoció Econòmica i Comerç i la Intervenció municipal per al 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
3.9. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, RELATIU A LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D'UN ESPAI 
PÚBLIC A LA PLAÇA PERE TORRENT DE LLORET DE MAR AMB LA 
INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNA ATRACCIÓ TIPUS CAVALLETS 
'CARROUSEL' O SIMILAR 
 
REF EXP.: G112016000022 (Exp. 12/15 – concessió) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 28/12/2015, va acordar requerir 
al Sr. CHRISTOPHE TOUTON, 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, de la CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’UN ESPAI PÚBLIC A 
LA PLAÇA PERE TORRENT DE LLORET DE MAR AMB LA INSTAL·LACIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’UNA ATRACCIÓ TIPUS CAVALLETS “CARROUSEL” O 
SIMILAR.  
 
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 



 
 
 

9 
 

condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor del Sr. CHRISTOPHE TOUTON, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 22/12/2015, a la 
vista dels informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals dia 16/12/2015 i 
els Serveis Econòmics en data 22/12/2015. 

  
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 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar al Sr. CHRISTOPHE TOUTON, el contracte administratiu 
relatiu a la CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA D’UN ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA PERE TORRENT DE LLORET DE 
MAR AMB LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D’UNA ATRACCIÓ TIPUS 
CAVALLETS “CARROUSEL” O SIMILAR, en base a la proposta efectuada per 
la Mesa de Contractació en acta de data 22/12/2015, amb subjecció al plec 
de condicions economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa 
es desprèn que el cànon i  la durada del contracte són els següents: 
 

- Cànon:  15.250 €/any 
- Durada: de 1 any a comptar des de la signatura del contracte i podrà 

prorrogar-se de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de 
contractació, per període d’1 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.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
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CINQUÈ.- 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 de Via Pública, a la Policia Local, 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. 
 
3.10. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 
SENSE PUBLICITAT, DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, D'UN TURISME ELÈCTRIC MARCA NISSAN, MODEL LEAF 
ACENTA BERLINA 109CV 5P AUTOMÀTIC PER A LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000023 (Exp. 02/16 PN SP) 
 
Vist el informe emès en data 15/01/2016 des de la Policia Local, a través 
del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
subministrament, a través de rènting, d’un turisme elèctric marca Nissan, 
model Leaf Acenta berlina 109CV 5P automàtic, per a la Policia Local a la 
vegada que es faciliten les dades de les tres empreses a les que es pot 
convidar a participar en aquest procediment negociat sense publicitat, i que 
són les següents: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, BANSACAR 
RENTING i BANCO BBVA AUTORENTING SA. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert en els articles 169 i 173 (subministrament) del RD 
Legislatiu 3/2011, en relació a l’adjudicació de contractes administratius de 
subministrament a través del procediment negociat sense publicitat. 
 
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, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, tramitació urgent, del 
subministrament, a través de rènting, d’un turisme elèctric marca Nissan, 
model Leaf Acenta berlina 109CV 5P automàtic per a la Policia Local. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques particulars regulador del procediment negociat sense publicitat 
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de subministrament. 
 
TERCER.- Convidar a les 3 empreses citades en el informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de 
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condicions, el qual serà igualment tramès a les empreses convidades 
juntament amb la notificació del present acord.  
 
QUART.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del Plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, es dóna un termini de 10 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
 
3.11. - RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
I INSTAL·LACIÓ D'UNS ELEMENTS DE WORKOUT A LA PLATJA DE 
FENALS 
 
REF EXP.: G112016000024 (Exp. 34/15 CM) 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 11/05/2015, es va 
aprovar el contracte menor de subministrament amb l’empresa SPARTANS 
BUILDINGS BCN & BARMANIA PRO ESPAÑA , l’objecte del qual consisteix en 
subministrament i instal·lació d’uns elements de workout a la platja de 
Fenals, per un import de 7.906,60  €, IVA a part. 
 
Vist que en data 30/12/2015 (RGE 26355/2015), l’empresa SPARTANS 
BUILDINGS BCN & BARMANIA PRO ESPAÑA presenta l’instància en la que 
renúncia a l’esmentat contracte.  
 
Atès allò establert en els articles 223, 224 i 225 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 la resolució de contractes. 
 
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 renúncia i acordar la resolució del contracte menor de 
subministrament, adjudicat a l’empresa SPARTANS BUILDINGS BCN & 
BARMANIA PRO ESPAÑA, per un import de 7.906,60 €, IVA a part, i 
l’objecte del qual consisteix en subministrament i instal·lació d’uns elements 
de workout a la platja de Fenals. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa SPARTANS BUILDINGS 
BCN & BARMANIA PRO ESPAÑA, a la secció de Medi Ambient i la Intervenció 
municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
3.12. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ' DINAMITZACIÓ PARCS 
URBANS I XARXES D'ITINERARIS SALUDABLES 2016 
 
REF EXP.: 10602016000002 
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Atès que en data 28/09/2009 el Ple municipal prengué l’acord d’adherir-se 
al catàleg de serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), sent aquesta condició un requisit necessari 
per poder accedir als diferents programes d’ajuts per donar cobertura a les 
competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la 
salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
En data 13/08/2010 la Junta de Govern Local va aprovar acollir-se al 
programa Pm01 de parcs urbans de salut i itineraris saludables de Dipsalut, 
amb la sol·licitud de: 

- 2 Parcs de salut tipus A (8 elements/parc) 
- 1 Parc de salut tipus B (12 elements/parc) 
- 1 Xarxa d’itinerari saludable (10 Km) 

elements que van ser cedits i degudament instal·lats per part de Dipsalut. 
 
A més del lliurament i muntatge dels parcs i les senyals que conformen la 
Xarxa d’itineraris saludables (XIS), durant el període de vigència dels 
convenis signats en relació a l’assumpte, es van dur a terme sessions de 
dinamització a fi de promoure l’activitat i l’exercici físic en la població, 
modificant els hàbits de la població sedentària i fomentant un estil de vida 
actiu, conscienciant la població dels beneficis saludables d’una pràctica 
regular d’activitat i d’exercici físic. 
 
Vist que Dipsalut ha obert terminis per acollir-se al Pm01. Programa de 
Parcs Urbans i Xarxes d'Itineraris Saludables, a través de dues línies en 
funció dels elements a dinamitzar: 
 

- Pm01i. Servei de dinamització de les Xarxes d’Itineraris Saludables 
- Pm01p. Servei de dinamització dels Parcs Urbans de Salut 

 
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 la dinamització dels parcs urbans de salut 
(Pm01i) i la Xarxa d’itineraris saludables (Pm01p). 
 
SEGON. Facultar expressament a l’Alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Dipsalut i a la secció d’Esports i de Medi 
Ambient. 
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3.13. - DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 
PUJOL ARQUITECTURA, SLP. 
 
REF EXP.: G112016000025 25/15 DIVERSOS 
 
En data 04/12/2015 (NRE 24.888), l’advocat Sr. Josep Antoni Gràcia 
Vicente, actuant en nom i representació de Pujol Arquitectura, SLP, 
interposa recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 30/10/2015, a través del qual es 
mantenia la denegació de la sol.licitud de l’esmentada mercantil de 
devolució de la garantia definitiva del contracte de servei de direcció de 
l’obra de la piscina municipal. 
 
En data 15/01/2016 els serveis jurídics municipals han emès informe en el 
que, després d’analitzar els diferents arguments esgrimits en el citat recurs, 
conclouen que, al seu entendre, l’acord recorregut s’ajusta a dret, de la qual 
cosa es desprèn la procedència de desestimar-lo. 
 
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. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Antoni 
Gràcia Vicente, actuant en nom i representació de Pujol Arquitectura, SLP, 
en base als arguments que figuren a l’informe dels serveis jurídics 
municipals. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’advocat Sr. Josep Antoni Gràcia Vicente, 
que actua en nom i representació de Pujol Arquitectura, SLP, adjuntant 
còpia de l’informe dels serveis jurídics municipals. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord, així mateix, al servei municipal de 
planificació i gestió urbanística i d’equipaments municipals, pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
3.14. - CORRECCIÓ ERROR MATERIAL - INCOACIÓ EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER 
A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC I 
DE TELEOPERADOR/A DEL CENTRE DE CONTROL DE TRÀNSIT I 
MOBILITAT 
 
REF EXP.: G112016000026 PO 19/15 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 11/12/2015, relatiu 
a la incoació d’expedient de contractació administrativa per a l’adjudicació, 
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mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a la prestació del 
Servei de recepció i atenció al públic i de teleoperador/a del centre de 
control de trànsit i mobilitat. 
 
Atès que s’ha comprovat que en l’acord es va incórrer en un error material 
dels punts segon i tercer, en el sentit que en el punt segon no s’ha de fer 
referència a la publicació del DOGC i el punt tercer ha de preveure 
expressament la possibilitat d’interposar el recurs especial en matèria de 
contractació. 
 
Atès allò establert a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en relació al rectificació d’errors materials. 
 
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. Modificar l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de data 
11/12/2015, relatiu a la incoació d’expedient de contractació administrativa 
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per 
a la prestació del Servei de recepció i atenció al públic i de teleoperador/a 
del centre de control de trànsit i mobilitat, de manera quedarà amb la 
següent redacció: 
 

“Vist l’informe emès en data 02/12/2015 , a través del qual es 
justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en la prestació del servei de recepció i atenció al públic i de 
teleoperador/a del centre de control de trànsit i mobilitat, conforme a 
allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en 
relació a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei , 
per a la prestació del Servei de recepció i atenció al públic i de 
teleoperador/a del centre de control de trànsit i mobilitat, i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest 



 
 
 

15 
 

contracte es dugui a terme mitjançant el procediment obert i 
tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò 
establert en la clàusula 7 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 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
TERCER.- Donat que es tracta d’un procediment de contractació on hi 
cap recurs especial en matèria de contractació, que es podrà 
interposar en els següents terminis: 
 
a) Si el recurs s’interposa contra l’anunci de licitació, el termini de 

interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació del present anunci al BOP. 
 

b) Si el recurs s’interposa contra els plecs de condicions, el termini 
de interposició serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la seva data d’inserció en el perfil del contractant del web 
municipal. 
 

c) Si el recurs s’interposa contra actes de tràmit, el termini de 
interposició serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà 
del dia en que s’hagi tingut coneixement de la possible infracció.  

 
d) Si el recurs s’interposa contra l’acord d’adjudicació, el termini de 
interposició serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a partir de l’endemà de 
la data de remissió de la notificació de l’acord d’adjudicació.“ 

 
3.15. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L'OBRA DE MILLORA DEL 
FERM I ADEQUACIÓ DE VORERES AL CARRER SENYORA DE ROSSELL 
 
REF EXP.: G112016000027 (Exp. 20/15 PN SP) 
 
Vist que en data 04/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, de l’obra de millora 
del ferm i adequació de voreres al C/Senyora de Rosell, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, tramitació ordinària, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les 
següents empreses a prendre part en l’esmentat procediment: RUBAU 
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TARRÉS SAU, MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU, OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA SA.  
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- RUBAU TARRÉS SAU 
 Plica núm. 2.- OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA.  

Plica núm. 3.- MASSACHS OBRES I PAISATGES SLU 
 
Vist que en data 15/01/2016 per part del Secretari General es comprova la 
documentació i s’obren les propostes avaluables mitjançant formula 
presentades, donant com a resultat que la més avantatjosa és la 
presentada per l’empresa RUBAU TARRÉS SAU, per un import de 
146.313,50 €, IVA a part,  millores per un valor de 2.763,75€ i 2.340,00€ 
(IVA a part), i, el termini d’execució de 9,5 setmanes.  
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol·licitada, a l’adjudicació del contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa RUBAU TARRÉS SAU per tal de que, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantía definitiva 
per un d’import  de 7.315,68 €, 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.     
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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. 

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 
3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a 
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011  sigui exigible la classificació del 
contractista.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 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. Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de 
les empreses que tinguin previst subcontractar i que hagin indicat 
en la seva oferta d’acord amb allò previst en la clàusula 10.A 
d’aquest plec de condicions.  

10.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 €.  

11.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 de que en cas de no donar compliment al 
requeriment efectuat dins del termini assenyalat, i sens perjudici del tràmit 
de subsanació previst normativament, l’òrgan de contractació podrà 
entendre que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a 
sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què 
hagin quedat classificades les ofertes.   
 
TERCER.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa amb 
càrrec a la partida  1532/61907 del pressupost de municipal. 
 
QUART.- Comunicar al licitador, que Un cop presentada la documentació, es 
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procedirà a adjudicar el contracte.  
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa RUBAU TARRÉS SAU, 
així com a la Intervenció municipal i a la secció d’Obra Pública.  
 
3.16. -  (...) 
 
3.17. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE CONSERGERIA, 
VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÉS A LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS DE L'EDIFICI CENTRAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000030 07/16 CM  
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i RRHH en data 21 /01/2016, 
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el Servei 
de consergeria, vigilància i control d’accés a les dependències municipals  
de l’edifici central de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que l’objecte del contracte consisteix en l’encàrrec a través d’una 
empresa externa de les tasques de consergeria i vigilància i control d’accés  
de l’edifici central de l’Ajuntament de Lloret, en les hores que 
convenientment han estat pactades de dilluns a dissabte ( 225 
hores/mensuals: de dilluns a dijous de 8:00 a 19:00h; divendres de 8:00 a 
15:00h  i dissabtes de 10:00 a 13:30h), més aquelles hores que per motius 
extraordinaris i urgents i que per tant no es poden preveure en aquest 
moment s’hagin de cobrir, des del proper dia 1 de febrer de 2016 fins a 30 
de juny de 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa BARNA 
PORTERS SL que presentes  pressupost per dur a terme el referit servei, per 
un preu hora de 11,64 €, 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 BARNA 
PORTERS SL, l’objecte del qual consisteix en de contractar el Servei de 
consergeria, vigilància i control d’accés a les dependències municipals  de 
l’edifici central de l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import de 11,64 €/ 
hora, IVA a part. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida  
16.9200.22701 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 les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció d’Organització i RRHH i la Intervenció municipal 
pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
3.18. - CONTRACTE MENOR - PROGRAMACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS DE LA TEMPORADA HIVERN-PRIMAVERA 2016 DEL 
TEATRE DE LA COSTA BRAVA SUD 
 
REF EXP.: G112016000032 - 08/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 21/01/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar els següents 
espectacles teatrals corresponent a la temporada d’hivern-primavera 2016 
(mesos gener - maig) del Teatre de la Costa Brava Sud, corresponent a 
Lloret de Mar: 
 

Empresa Espectacle Data 
Import 

IVA a part 

PRODUCCIONS 
ARTÍSTIQUES 
VICTORI SL 

 
BERTO ROMERO: 

SIGUE CON 
NOSOTROS 

 

12/02/2016 6.000,00 € 

MÚSICS 
DE GIRONA, SCCL i MÚSICS 

DE CATALUNYA SCCL 

ESPERANÇA 
DINAMITA 13/02/2016 3.100,00  € 

 
D’ENTRESÒL DE 

PRODUCCIONS 2005 SL 

 
MÀGIA JUNIOR 

 
14/02/2016 931,70 €, 

IVA inclòs 

ÍNTIMS 
PRODUCCIONS SC WASTED 19/02/2016 

 
1.600,00 €, 

exempt 
d’IVA 

 
 

PRODUCCIONES 
TEATRALES 
VIRIDIANA 

LIGEROS DE 
EQUIPAJE 27/02/2016 

 
1.859,50 € 

 

 
JULI DISLA SANZ 

 
LA GENT 04/03/2016 

 
2.950,00 € 
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SERVEIS DE 
L’ESPECTACLE FOCUS SA 

 
 

PETITS 
MONSTRES 

05/03/2016 

 
3.743,44 € 
IVA inclòs 

 

 
SERVEIS DE 

L’ESPECTACLE FOCUS SA 
 

MARITS I 
MULLERS 

 
11/03/2016 

 

 
9.500,00 € 

 

 
SAGA PRODUCCIONES SL 

 

 
PETER PAN 

 
03/04/2016 

 
2.950,00 € 

 
 

ASSOCIACIÓ TEATRE DE 
LA SELVA 

 
THE MUSIC BOX 

PROJECT 

 
08/04/2016 

 
A taquilla 

 
 

   TENIENTE  PEREJIL SL 
 

ALEX O’DOHERTY 
& LA BIZARRERÍA. 
MI IMAGINACIÓN 

Y YO 

 
02/04/2016 

 
4.900,00 € 

 

 
BITÒ 

PRODUCCIONS SL 

 
NEUS CATALÀ. UN 

CEL DE PLOM 
 

 
09/04/2016 

 
2.700,00 € 

 

PRODUCCIONS 
ARTÍSTIQUES 
VICTORI SL 

 
GOSSOS EN 
CONCERT 

 
20/03/2016 

 
A taquilla 

 
 
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 d’hivern-primavera 2016 (mesos gener - maig) del Teatre de 
la Costa Brava Sud, corresponent a Lloret de Mar, segons el quadre 
reproduït en la part expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.3333.22799 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
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QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a totes les empreses que han 
participat en la licitació, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal per 
al seu coneixement i efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
3.19. - RATIFICACIO CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL PER 
SUBSTITUCIO - EDUCADORA LLAR D' INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000007 – 10-2016-DIV-SUBST  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 2016, en relació a la 
contractació de personal per substitució. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
18 de gener de 2016, per la qual es procedí a la contractació de la Sra. 
SHEILA CHAVES NAVARRO com a Educadora de Llar d’ Infants (Cat C1) per 
efectuar la substitució per ILT de la treballadora municipal Sra. ROSER 
GRUART RUIZ.  
 
La contractada començà a treballar el dia 18 de gener d’enguany i fins a la 
incorporació de la titular de la plaça, i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances que li corresponguin pel temps treballat. 
S’efectua contracte d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 
3.20. - FI CONTRACTE LABORAL TEMPORAL PER SUBSTITUCIO -  
EDUCADORA LLAR D'INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000018 – 15-2016-DIV-FI-SUBST 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 01/10/2012 va 
ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència per la qual es procedí a la 
contractació laboral temporal de la Sra. NATALIA FERNANDEZ PAREJA com a 
Educadora de Llar d’ infants (Cat. C1) per efectuar la substitució de la tercera 
part de la jornada de la treballadora Sra. Meritxell Marcos Deyàs que tenia 
autoritzada una reducció d’un terç de la jornada per tenir cura de les seves filles 
menors de 6 anys.  
 
Atès que per Decret d’Alcaldia de data 1318/01/2016 s’ha autoritzat a la 
treballadora, Sra. MERITXELL MARCOS DEYÀS la incorporació a jornada complerta 
a partir del proper 01/02/2016. 
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Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Finalitzar el contracte de la Sra. NATALIA FERNANDEZ PAREJA, amb 
efectes del dia 31 de gener d’enguany, per el motiu citat en la part expositiva. 
 
SEGON. Que es doni trasllat d’ aquest acord a la interessada, a la Directora de La 
Llar d’Infants Lola Anglada i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 
3.21. - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 
PER LA REPRESENTACIÓ DEL COL.LEGI DE LLICENCIATS EN 
EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT, CONTRA LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL 
CONCURS DE MÈRITS I CAPACITATS PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC 
DE DIRECTOR/A D'EQUIPAMENT ESPORTIU 
 
REF EXP.: G132016000021  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió de 
13/11/2015, va prendre l’acord d’aprovar les bases específiques 
reguladores del concurs de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 
Director/a d’Equipament Esportiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Les esmentades bases van ser publicades  al BOP de Girona i al DOGC i dins 
el termini de presentació de instàncies van sol.licitar prendre part en el 
procés selectiu 6 candidats. 
 
En data 30/12/2015 (NRE 26.357) l’advocat Landelino Culleré Lavilla, 
actuant en nom i representació del Col.legi de llicenciats en educació física i 
ciències de l’activitat física i de l’esport de Catalunya (COLEFC), va 
interposar recurs de reposició contra les bases específiques reguladores del 
concurs de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Director/a 
d’Equipament Esportiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
En essència, l’argument esgrimit en el recurs de reposició per part del 
COPLEFC és que l’article 6 de la Llei 3/2008, de 16 d’abril, de l’exercici de 
professions de l’esport de Catalunya estableix, en el seu apartat 5è, que “si 
l’activitat professional de director o directora esportiu s’exerceix en una 
escola esportiva o un centre esportiu de diversos esports, es requereix la 
Llicenciatura de Ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de grau 
corresponent”. 
 
En data 21/01/2016 els serveis jurídics municipals han emès informe en 
relació a l’esmentat recurs, en el qual es conclou que els requisits que 
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s’exigeixen a les bases, tant de titulació com d’experiència professional, per 
a poder prendre part en el procés selectiu es van fixar en funció de 
l’especialitat o característiques del lloc de treball convocat i que, per tant, 
aquesta decisió, que es va adoptar en virtut del principi d’autoorganització 
administrativa legalment previst i jurisprudencialment reconegut, s’ajusta a 
dret. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
És per tot això exposat que, la Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat per l’advocat 
Landelino Culleré Lavilla, actuant en nom i representació del Col.legi de 
llicenciats en educació física i ciències de l’activitat física i de l’esport de 
Catalunya (COLEFC), contra les bases específiques reguladores del concurs 
de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Director/a d’Equipament 
Esportiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en base als arguments que 
figuren al referit informe dels serveis jurídics municipals. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’advocat i representant legal del 
COLEFC, Sr. Landelino Culleré Lavilla, adjuntant còpia de l’esmentat informe 
dels serveis jurídics municipals. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
3.22. - REVISIÓ DE PREUS ABOCADOR DE RUNES 2016 
 
REF EXP.: G222016000006  
 
En relació a la sol·licitud de l’empresa GBI Serveis, S.A. U. (RGE 
E2016001021 de data 18/01/2016) que gestiona l’abocador de runes, en 
que demana s'aprovi la revisió de preus per al 2016, i d’acord amb l’informe 
emès pel departament d’intervenció es desprèn: 
 
1-Que  el contracte de Recollida  d'escombraries,  neteja  viària i de platges, 
el  seu  transport al Dipòsit controlat de RSU de Lloret de Mar,  així com la 
seva gestió d’aquest i del Dipòsit controlat de Terres i Runes, adjudicat en 
sessió del ple de 13/04/2011 i signat el 9/5/2011, a la clàusula 3.4 
contempla la gestió de l’abocador de runes. 
 
2-Que segons l’estudi de costos presentat pel concessionari l’increment 
proposat és del 0,26% per a la runa neta i per a la runa bruta, pel període 
de gener a desembre de 2015. 
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 D’acord amb la clàusula 18 del Plec de condicions econòmic 
administratives, la formula de revisió de preus disposa que no podrà 
superar el 85% de l’increment de l´IPC de Catalunya. Pel període de 
desembre de 2014 a desembre de 2015 ha estat del 0,3%.  
 
Per tant, el percentatge a aplicar és del 0,255%, que amb arrodoniment 
serà del 0,26% sobre els costos d’explotació amb exclusió de l’amortització 
financera o tècnica.  
 
Atenent aquestes consideracions, el preu/tona per a 2016 serà de 9,90 
€/Tona per a la runa neta (IVA inclòs), en funció l’estimació de 40.000 
tones/any i de 24,32 €/tona per a la runa bruta (IVA inclòs), en funció de 
l’estimació de 5.000 tones/any.  
 
3-D’acord amb l’article 24 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, el preu 
resultant s’hauria d’incrementar amb 3 € / tona en concepte de cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
La Disposició Addicional Primera de la Llei de mesures fiscals i financeres, 
d’acompanyament als Pressupostos pel 2014, suspenia l’aplicació del cànon 
fins a 31 de desembre de 2015. 
 
Ara bé, si que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2016, d’acord amb 
el comunicat de l’Agencia de Residus de Catalunya.   
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Autoritzar a partir de l’1 de gener de 2016, el preu de 9,90 €/Tona 
per a la runa neta (IVA inclòs), en funció de 40.000 tones/any estimades i 
de 24,32 €/tona per a la runa bruta (IVA inclòs), en funció de 5.000 
tones/any estimades. 
 
3.23. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000007  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
TIMEISGOLD NET, S.L. – Curs d’Activitats administratives en 
la relació amb el client atorgat a la convocatòria del FOAP 
2015 

13.439,95 

SUMA TOTAL ............ 13.439,95 € 
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FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
COM. PROP. CENTRE COMERCIAL PLAÇA DE BRAUS – 
Despeses Comunitat de Propietaris primer Trimestre 2016 

11.538,94 

SUMA TOTAL ............ 11.538,94 € 
 
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 13.439,95 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 
11.538,94 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
3.24. -  (...) 
 
3.25. -  (...) 
 
3.26. -  (...) 
 
3.27. -  (...) 
 
3.28. -  (...) 
 
3.29. -  (...) 
 
3.30. -  (...) 
 
3.31. -  (...) 
 
3.32. -  (...) 
 
3.33. -  (...) 
 
3.34. -  (...) 
 
3.35. -  (...) 
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3.36. -  (...) 
 
3.37. -  (...) 
 
3.38. -  (...) 
 
3.39. -  (...) 
 
3.40. -  (...) 
 
3.41. -  (...) 
 
3.42. -  (...) 
 
3.43. -  (...) 
 
3.44. -  (...) 
 
3.45. -  (...) 
 
3.46. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
REF EXP.: G212016000046  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 
PERIODE CONCEPTE IMPORT 

09/01 AL 15/01 ESCOLES I CURSETS 109,33 
09/01 AL 15/01 CURSOS MUNICIPALS 91,50 
09/01 AL 15/01 ABOCADOR / TRACTAMENT RESIDUS 354.127,38 
09/01 AL 15/01 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 1.678,60 
09/01 AL 15/01 SUBMINISTRAMENT AIGUA 1.115,24 
09/01 AL 15/01 APARCAMENTS MUNICIPALS 5.498,20 
09/01 AL 15/01 GRUA POLICIA 790,00 
09/01 AL 15/01 PUPILATGE POLICIA 95,00 
09/01 AL 15/01 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 92,00 
09/01 AL 15/01 IMPOST CONSTRUCCIÓ  11.583,48 
09/01 AL 15/01 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 46,50 
09/01 AL 15/01 TAXA URBANÍSTICA 674,00 
09/01 AL 15/01 PADRÓ CEMENTIRI 252,00 
09/01 AL 15/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 966,70 
09/01 AL 15/01 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 305,70 
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09/01 AL 15/01 LLAR D’INFANTS 160,00 
09/01 AL 15/01 PADRÓ GOSSOS 32,50 
09/01 AL 15/01 ABONAMENT TRANSPORT 173,40 
09/01 AL 15/01 ACTIV. CULTURALS I RECREATIVES 250,00 
09/01 AL 15/01 CONTRACTES D’ARRENDAMENT 1.500,00 
09/01 AL 15/01 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 4.158,56 
09/01 AL 15/01 FIANCES MEDI AMBIENT 1.132,95 
09/01 AL 15/01 FIANCES CONTRACTES 5.492,47 
09/01 AL 15/01 LLOGUER PARADA MERCAT MPAL.  18,15 
09/01 AL 15/01 LLOGUER PARKING MPAL.  145,20 
09/01 AL 15/01 INSTAL.LACIONS MPALS. 562,00 
09/01 AL 15/01 EXERCICI ACTIVITAS I SERVEIS 5.125,00 
09/01 AL 15/01 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 600,00 
09/01 AL 15/01 MERCADERIES 192,80 
09/01 AL 15/01 PLUSVALUA 8.578,20 
09/01 AL 15/01 SERVEIS REPOGRAFIA 6,10 

TOTAL  405.552,96 
 
Importa el present càrrec la quantitat de 405.552,96 €. 
 
3.47. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000048  
 
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 

1/16 CONCEPTES VARIS (E) 5.503,49 
2/16 CONCEPTES VARIS (V) 3.249,40 
3/16 ABOCADOR (V) 1.655,34 

TOTAL   10.408,23 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 10.408,23 euros. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
3.48. -  (...) 
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3.49. -  (...) 
 

OBRES 
 
3.50. -  (...) 
 
3.51. -  (...) 
 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
3.52. -  (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


