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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 9/2016 
Dia: 4 de març de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:17 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 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 26 de febrer de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
9.1. – (...) 
 
9.2. -  (...) 
 
9.3. -  (...) 
 
9.4. -  (...) 
 
9.5. -  (...) 
 
9.6. -  (...) 
 
9.7. -  (...) 
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9.8. -  (...) 
 
9.9. -  (...) 
 
9.10. -  (...) 
 
9.11. -  (...) 
 
9.12. -  (...) 
 
9.13. -  (...) 
 
9.14. -  (...) 
 
9.15. -  (...) 
 
9.16. -  (...) 
 
9.17. -  (...) 
 
9.18. -  (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
9.19. – (...) 
 
9.20. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIO - FONS DE COOPERACIÓ 
ECONÒMICA I CULTURAL 2016 
 
REF EXP.: 10602016000008 
 
Vistes les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció del “Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural” corresponent a l’any 2016. 
 
Vist que les despeses subvencionables seran les que siguin objecte de 
facturació entre l’1 de desembre 2015 i la data límit de la seva justificació. 
 
Vist que el termini per a justificar la totalitat de les accions subvencionables 
finalitza: 
 

� Per a despeses culturals ………………………. 30 de novembre de 2016 
� Per a despeses en Inversions ………………. 30 de novembre de 2017 

 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
amb la presentació dels següents projectes: 
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PROJECTES COST PROJECTES SUBVENCIÓ 
DIPUTACIÓ 

1- Millora de paviment i infraestructures de 
serveis a diferents carrers i espais al casc 
antic i barris de la població. 

� Millora del ferm i adequació de 
voreres al carrer Senyora de Rosell.                                 
(Obra adjudicada per 177.039,33 € 
IVA inclòs) 

� Renovació de paviments i 
infraestructures del carrer Comerç i 
un tram del c. Narcís Fors.        
(Obra adjudicada per 147.495,98 € 
IVA inclòs). 

 
2- Condicionament de l’aparcament públic del 
parc de “Can Xardó”.  

� Pressupost 355.369,77 € (IVA 
inclòs). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL INVERSIONS (85% ) ................... 679.905,08 € 449.477,45 € 

Projecte Fons de Cooperació Cultural 2016 
(15% del Catàleg de les Arts Escèniques i 10% 
dinamització de la Biblioteca)  

  

TOTAL CULTURA (15%) ...........................  220.000,00 € 79.319,55 € 
 

TOTAL FCEC 2016 (100%) ................... 
 

899.905,08 € 
 

528.797,00 € 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar un ajut per import de 528.792,00 € (85% destinat a 
despeses en inversions per  import de 449.473,20 € i 15% destinat a 
despeses culturals per  import de 79.318,80 €), a la Diputació de Girona 
(Àrea de Cooperacio Local, Cultural i Acc. Social).  
 
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 el present acord a la Diputació de Girona (Àrea de 
Cooperacio Local, Cultural i Acc. Social), Promoció Cultural, Comunicació 
Cultural, Biblioteca Municipal i Serveis Públics d’aquest ajuntament. 
 
9.21. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REPARACIÓ DE 
MAQUINÀRIA ESCÈNICA AL TEATRE MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000102 (Exp. 14/16 CM) 
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Vist l’informe emès pel Tècnic de Comunicació Cultural en data 25/02/2016, 
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei 
de reparació de la maquinària escènica al Teatre Municipal de Lloret de Mar.  
 
Atès que des de la secció de Comunicació Cultural l’esmentat servei s’ha 
sol·licitat  a l’empresa Escenografia Moià SL que presentés pressupost per 
dur a terme els referits treballs que ascendeix a la quantitat de 5.828 €, 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 Escenografia 
Moià SL, l’objecte del qual consisteix en la reparació de la maquinària 
escènica al Teatre Municipal de Lloret de Mar, per un import de 5.828 €, IVA 
a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la 
partida16/3333.62200 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Comunicació Cultural i la Intervenció municipal 
pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
9.22. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE MAQUINARI I ELS 
SERVEIS NECESSARIS PER IMPLANTAR UNA SOLUCIÓ 
D´ESCRIPTORI VIRTUAL PER 100 USUARIS 
 
REF EXP.: G112016000103 (Exp. 22/15 PN SP) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 29/01/2016, va acordar requerir 
a l’empresa LIBERI ITC SL a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament, mitjançant rènting, de maquinari i els serveis necessaris 
per implantar una solució d’escriptori virtual per 100 usuaris. 
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Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de 
condicions. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa LIBERI ITC SL el contracte administratiu 
del subministrament, mitjançant rènting, de maquinari i els serveis 
necessaris per implantar una solució d’escriptori virtual per 100 usuaris, 
amb subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini de lliurament del 
material objecte del contracte són els següents: 
 

- Preu: 728,34 €/mes, IVA a part, durant 60 mesos.  
- L’empresa financera amb la que es signarà el contracte de rènting és: 

IBERENT 
- Termini de lliurament:  30 dies, a comptar des de la data de 

signatura del contracte. 
 

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 9260/20600 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 les empreses que han pres part 
en la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a 
la secció d’Informàtica, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web 
municipal. 
 
9.23. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE 2 
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VEHICLES MARCA RENAULT, MODEL SCÈNIC LIMITED ENERGY DCI 
110 EURO 6. 
 
REF EXP.: G112016000104 (Exp. 02/16 PN) 
 
Vist l’informe emès en data 22/02/2016 per l’Inspector en Cap de la Policia 
Local, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació de subministrament, mitjançant rènting, de 2 vehicles de 
marca Renault, model Scènic Limited Energy DCI 110 Euro 6 destinat al 
servei de la Policia Local, 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 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del 
subministrament, mitjançant rènting, de 2 vehicles de marca Renault, 
model Scènic Limited Energy DCI 110 Euro 6 destinat al servei de la Policia 
Local, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació 
d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el procediment negociat 
amb publicitat i tramitació urgent. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment negociat  per a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte de subministrament, i sotmetre’l a informació pública a 
través del perfil del contractant, per un termini de 10 dies hàbils. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 
9.24. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 
URGENT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA 
NETEJA DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLORET 
DE MAR 
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REF EXP.: G112016000105 15/15 PO 
 
Vist que en data  la Junta de Govern Local va aprovar la incoació de 
l’expedient de contractació administrativa del servei consistent en la neteja 
de la instal.lació de la Piscina Municipal de Lloret de Mar, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment obert, a tal efecte, i 
va aprovar el plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques 
corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica 1.- MULTISERVEIS NDAVANT SL 
Plica 2.- GSF SERVICIOS PROFESIONEALES DE 
MANTENIMIENTO SAU 
Plica 3.- EULEN SA 

 
Vist que en dates 12/01/2016, 13/01/2016 i 19/02/2016 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 03/03/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa EULEN SA, per un import de 13,19 €/hora, 
IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
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 EULEN SA  per tal de què, en el termini 
màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest 
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requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva per un 
import de 7.201,74 €, 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 5ª del present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 
(804,68 €) 

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 següent documentació: 
 

- La prevista a l’article 78 a) del RD Legislatiu 3/2011 o bé la 
classificació donat el pressupost de licitació Grup U Subgrup 1 
Categoria a) 

- A més, caldrà acreditar expressament: 
- Tenir implantat un Sistema de Gestió Ambiental, d’acord amb la 

norma internacional ISO 14001 o el Reglament europeu EMAS 
- Tenir implantant un Sistema de Gestió de Qualitat, segons la norma 

internacional ISO 9001. 
 

8.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, solvència econòmica i financera, i classificació, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.   
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9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16 3422 22700  del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Medi Ambient (neteja). 
 
9.25. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU 
CONSISTENT EN LA GESTIÓ DE SERVEI, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, 
RELATIU AL "CENTRE D'INTERPRETACIÓ AMBIENTAL DE FENALS" 
 
REF EXP.: G112016000106 -  07/11 PO 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 14/11/2011 es va adjudicar el 
contracte administratiu consistent en la gestió de servei, en règim de 
concessió, relatiu al “centre d’interpretació ambiental de Fenals”, a 
l’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL XATRAC. 
  
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte signat en 
data13/04/2012 amb l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el 
contracte tindria una durada de 4 anys i  es preveia la possibilitat de 
prorroga. 
 
Vist que el 12/04/2016 finalitzen els 4 anys de contracte. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Tècnica de Medi Ambient de 
data29/02/2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER.- PRORROGAR, el contracte administratiu consistent en la gestió de 
servei, en règim de concessió, relatiu al “centre d’interpretació ambiental de 
Fenals”, adjudicat l’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL XATRAC, del 13/04/2016 
al 12/04/2017 d’acord amb les clàusules previstes al plec de condicions que 
regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL 
XATRAC, a la secció Medi Ambient i a la intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients.  
 
9.26. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, D'OBRA 
EN CONSISTENT EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES EN 
EL PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'AV. VILA DE BLANES 
ENTRE TRAV. DELS JARDINS I AV. VIDRERES, EXCEPTE LES DEL 
CAPÍTOL 2 (ENDERROC I OBRA NOVA D'EDIFICACIÓ) 
 
REF EXP.: G112016000107 15/15 PN 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data12/02/2016, va acordar requerir a 
l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, a fi que en el termini màxim de 10 
dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 13 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació 
urgent, del contracte  consistent en el projecte d’obres d’urbanització de 
l’Av. Vila de Blanes entre Trav. Dels Jardins i Av. Vidreres, excepte les del 
Capítol 2 (enderroc i obra nova edificació) (Exp. 15/15 PN). 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13 del plec de 
condicions,  s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als 
anuncis i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA 
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 11/02/2016, a la 
vista dels informes emesos pel Serveis tècnics el dia 09/02/2016.  
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, el contracte 
administratiu consistent en el projecte d’obres d’urbanització de l’Av. Vila de 
Blanes entre Trav. Dels Jardins i Av. Vidreres, excepte les del Capítol 2 
(enderroc i obra nova edificació) (Exp. 15/15 PN), en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 11/02/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini d’execució del 
contracte són els següents: 
 

- Preu:     92.151,00 €, IVA a part  
- millores de 14.025,00 € IVA a part 
- Termini d’execució:  4 setmanes, a comptar des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de 
l’obra. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1532/61905  del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria 
Municipal als efectes que els siguin retornades les fiances provisionals. Així 
mateix, comunicar a la Tresoreria Municipal que procedeixi a la devolució de 
les esmentades fiances provisionals. 
 
CINQUÈ.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la 
secció d’obra pública, 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. 
 
9.27. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER A LA MONITORITZACIÓ 
DE L'IMPACTE ECONÒMIC D'ESDEVENIMENTS 
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REF EXP.: G112016000108 15/16 CM 
 
Atès que la Secció de Promoció econòmica considera important monitoritzar 
l’impacte econòmic de certs esdeveniments de cares a avaluar la 
conveniència, eficiència i l’efecte d’aquests a l’economia local.  
 
Vist l’informe emès per el tècnic de promoció econòmica i comerç en data 
29/02/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el Servei relatiu a la monitorització de l’impacte econòmic 
d’esdeveniments amb les següents condicions:  
 
1. Monitorització de l’impacte econòmic dels següents esdeveniments 

relatius a l’any 2016: 
 

• Rally Costa Brava Històric- 17 al 20 de març  
• Global Basquet- 19 al 24 de març  
• Lloret Formula Weekend- 13 al 15 de maig  
• Foro Excelencia- 8 al 11 de juny  
• Fira dels Americanos- 17 al 19 de juny  
• Lloret Night Shopping- setembre (dates a concretar)  
• Montphoto- Octubre (a concretar data)  
• Fira Medieval- 13 i 13 de novembre  
• Un novè esdeveniment a confirmar 
 

2. Llicència de software anual i alta d’usuari 
 
3. Recollida d’enquestes, 384 per cadascun dels següents esdeveniments: 

• Rally Costa Brava Històric- 17 al 20 de març  
• Global Basquet- 19 al 24 de març  
• Lloret Formula Weekend- 13 al 15 de maig  
• Foro Excelencia- 8 al 11 de juny  
• Fira dels Americanos- 17 al 19 de juny  

4. Assessorament i seguiment dels projectes 
Durada: 1 any des de la signatura del contracte. 

 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa BALDRICK & 
MUNITZ SL  que presentes pressupost per dur a terme els referits treballs, 
que ascendeix a la quantitat de 11.900,00 €, 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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa BALDRICK & 
MUNITZ SL, l’objecte del qual consisteix en la monitorització de l’impacte 
econòmic d’esdeveniments, per un import de  11.900,00 €, IVA a part, 
segons les condicions establertes a la part expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2016/4330/22602 del pressupost d’enguany. 
 
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 BALDRICK & MUNITZ SL, a la 
secció de Promoció econòmica i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
9.28. - APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE SUPORT SOCIAL EN 
CONFLICTES COL.LECTIUS. 
 
REF EXP.: G112016000109 – div.ssjj. 08/2016 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar considera necessari donar suport 
social a aquells treballadors del municipi immersos en conflictes col·lectius, 
a fi de cobrir el pagament de necessitats bàsiques com rebuts de serveis i 
subministraments, alimentació, lloguers o hipoteques. 
 
Vist que s’ha redactat un Protocol per a la realització d’aquestes actuacions 
el qual, entre altres, determina quines necessitats poden ser objecte 
d’aquest suport social, i que per cada conflicte es constituirà una Taula de 
Gestió i Avaluació formada per: 
 

- El regidor de promoció econòmica i foment de l’ocupació. 
- El tècnic de promoció econòmica i foment de l’ocupació. 
- El TAG de serveis jurídics. 
- Un representant del comitè d’empresa o delegat sindical. 

 
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 PROTOCOL DE SUPORT SOCIAL EN CONFLICTES 
COL·LECTIUS per a treballadors de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Els pagaments, un cop avaluats per la Taula de Gestió i Avaluació, 
hauran de ser fiscalitzats pel servei d’intervenció, per la qual cosa hi ha  
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consignació pressupostària a la partida 16.2410.48000 per un màxim de 
5.000 €. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Sindicats UGT i CCOO, així com a la 
Secció de Promoció Econòmica i Ocupació, i a la Intervenció Municipal. 
 
9.29. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I SEGUIMENT DE 
SOFTWARE SIE 
 
REF EXP.: G112016000110 (Exp. 16/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 02/03/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar subministrament i 
seguiment de software (Sistema d’Informació Energètica: SIE) de gestió 
dels consums i subministraments energètics dels equipaments i l’enllumenat 
públic de Lloret. 
 
Atès que des de la secció de Serveis Públics s’ha sol·licitat el pressupost  a 
l’empresa Rsm Gassó Cimne Energy SL, que ascendeix a la quantitat de 
7.840,70 €, 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 amb l’empresa Rsm Gassó Cimne 
Energy SL, de subministrament i seguiment de software (Sistema 
d’Informació Energètica: SIE) de gestió dels consums i subministraments 
energètics dels equipaments i l’enllumenat públic de Lloret, per un import 
de 7.840,70 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.1650/22799 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa Rsm Gassó Cimne 
Energy SL, a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal per al 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
9.30. - PRÒRROGA 2015-2016 DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT 
DE LLORET DE MAR i SERSA SCCL., PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA. 
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REF EXP.: G112016000111 - DIVERSOS 25/2009 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16/10/2009, va atorgar 
a l’entitat SERSA SCCL., autorització administrativa per a la prestació del 
Servei d’Atenció Domiciliària a Lloret de Mar. De conformitat al que es 
preveu a les Bases reguladores del sistema d’acreditació de les entitats 
prestadores del Servei d’Atenció Domiciliària a Lloret de Mar, vigents des 
del dia 23/09/2009. 
 
Vist que, posteriorment, en data 23/10/2009 es va signar un conveni de 
col.laboració amb SERSA SCCL., de conformitat al que preveu l’apartat 8è 
de les Bases reguladores, que determinen que un cop hagin obtingut 
l’acreditació es signarà un Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament que 
regirà la prestació del servei. 
 
Vist que la clàusula 12 del conveni signat en data 23/10/2009, determina 
que la durada del conveni serà de 2 anys a comptar des de la data de 
l’acord de Junta de Govern Local d’acreditació de l’entitat (el dia 
16/10/2009), prorrogable de forma expressa per part de l’Ajuntament per 
períodes successius d’un any.  
 
Vista la petició presentada per SERSA SCCL. de data 25/01/2016, per la 
qual sol.liciten pròrroga del conveni per a la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària. 
 
Atès, l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data 
24/02/2016, que informa favorablement la pròrroga d’aquest servei. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga expressa del conveni entre aquest 
Ajuntament i l’entitat SERSA SCCL., per a la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària a Lloret de Mar, pel període comprès de 16/10/2015 a 
15/10/2016. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat SERSA SCCL., a la Secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
9.31. - APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA, CÀRITAS PARROQUIAL DE LLORET DE MAR i ASSOCIACIÓ 
DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL, PER 
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DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ 
D'ALIMENTS, i MODIFICACIÓ CLÀUSULA CINQUENA. 
 
REF EXP.: G112016000112 - CONVENI 06/15 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 23/03/2015, va aprovar el 
conveni entre aquest Ajuntament, CÀRITAS DIOCESANA de Girona, 
CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, i l’ASSOCIACIÓ DE 
CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL de Lloret de Mar, a l’objecte de  
continuar desenvolupant del Centre de Distribució d’Aliments de Lloret de 
Mar, oferint també el producte fresc com ara la carn i el peix. Aquest 
conveni te una durada d’un any a comptar del dia 01/04/2015, amb 
possibilitat de pròrroga expressa per 4 anys en total. 
  
Vist l’informe emès en data 17/02/2016 per la Directora de la Secció de 
Benestar i Família, del que es desprèn que cal prorrogar aquest conveni, 
alhora que cal modificar el punt cinquè relatiu a l’aportació econòmica. 
 
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. 
 
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 el conveni signat en data 25/03/2015 entre aquest 
Ajuntament, CÀRITAS DIOCESANA de Girona, CÀRITAS PARROQUIAL de 
Lloret de Mar, i l’ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT 
MUNICIPAL de Lloret de Mar, per al Centre de Distribució d’Aliments de 
Lloret de Mar oferint també producte fresc com ara la carn i el peix, en el 
sentit d’afegir al punt “cinquè” un paràgraf, de manera que quedarà 
redactat com segueix: 
 

“Cinquè. PRESSUPOST DEL CONVENI 
El pressupost destinat al present conveni és de 70.000€.  
Aquesta aportació econòmica és pot incrementar, si les necessitats 
augmenten, en la quantitat que estipuli l’Ajuntament, segons 
disponibilitat pressupostària.” 

 
SEGON.- Aprovar la pròrroga anual del conveni signat en data 25/03/2015, 
pel termini compres del 01/04/2016 a 31/03/2017. 
 
TERCER.- Aquest conveni suposa un cost per aquest Ajuntament de 70.000 
€, que anirà a càrrec de la partida 2310.48001 del Pressupost vigent. 
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QUART.- Notificar aquest acord a CÀRITAS DIOCESANA de Girona, a 
CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, a l’ASSOCIACIÓ DE 
CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL de Lloret de Mar, a la secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
9.32. - CONTRACTACIÓ LABORAL EN RÈGIM D'ALTA DIRECCIÓ- 
DIRECTOR EQUIPAMENT ESPORTIU-PISCINA MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G132016000047 9-2015-SEL-DIRECCIO-PISCINA 
 
La comissió de valoració encarregada de jutjar i pronunciar-se sobre el 
concurs específic de mèrits i capacitats per la provisió d’ un lloc de 
Director/a d’ Equipament esportiu-Director/a piscina, convocat per acord de 
la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13/11/2015, vacant a la 
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, ha formulat la proposta 
de contractació a favor del Sr. RICARD SALINAS AYLLON. 
 
Atès que l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han 
observat totes les prescripcions previstes en les condicions de la 
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. Contractar en règim d’alta direcció (d’ acord amb el que s’estableix 
al RD1382/1985, d’ 1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de 
caràcter especial del personal d’alta direcció) com a Director d’ equipament 
esportiu-piscina municipal al Sr. Ricard Salinas Ayllon amb efectes 16 de 
març de 2016, en els termes següents i d’acord amb  l’annex adjunt: 
 

- Denominació del lloc: Director Equipament Esportiu. 
- Subgrup de classificació: Subgrup A1 
- Tipologia: Lloc de caràcter directiu 
- Regulació jurídica: Personal Directiu laboral d’alta direcció d’acord 

amb el RD 1382/1985, d’1 d’agost.  
- Retribució bruta anual: 55.000 €, distribuïts en 40.000 fix + 15.000 

en variable segons consecució d’ objectius 
 
SEGON. La present contractació es regirà per les condicions establertes en 
els Annexos II  i III que s’adjunten al present acord. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessat,a Tresoreria 
municipal, i a la Cap d’Esports als efectes procedents. 
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9.33. - INADMISSIÓ A TRÀMIT ESCRIT SRA. BEATRIZ CABALLERO 
 
REF EXP.: G132016000050 9-2015-SEL-SIRECCIO-PISCINA  
 
Vista la instancia presentada per la Sra. BEATRIZ CABALLERO MARTIN, en 
data 23/02/2016, amb RGE 2016003852, en la que sol·licita es revisin les 
bases del procés de selecció amb referència 9-2015-SEL-DIRECCIO-
PISCINA, en el sentit de que no s’indicava clarament en els mateixes, que el 
fet de ser declarat NO APTE en la prova d’anglès, comportava quedar 
exclòs/a del procés de selecció.  
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i Recursos Humans.  
 
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.- No admetre a tràmit la petició de la Sra. BEATRIZ CABALLERO 
MARTIN per extemporaneïtat i per motius de forma.  
 
SEGON.- Notificar el present acord a la interessada, adjuntant còpia de 
informe emès per la Cap d’Organització i RR.HH.    
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
9.34. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000032  
 
FASE AD CODI 220 
 
CREDITOR EUROS 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Conveni Assessorament 
Tècnic en matèria  d’arquitectura tècnica informe i revisió de 
primeres ocupacions i devolució de fiances 

5.440,80 

TRADESEGUR, S.A. – Subm. Dispositiu portàtil detector de 
substàncies estupefaents en saliva 

6.110,50 

  
SUMA TOTAL ............ 11.551,30 € 
 
FASE ADO CODI 240 
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CREDITOR EUROS 
GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei de neteja i manteniment àrees 
esbarjo mes de gener 2016 

18.467,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei recollida selectiva mes de 
gener 2016 

86.715,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei recollida escombraries mes de 
gener 2016 

146.117,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei neteja platges mes de gener 
2016 

52.928,28 

GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei neteja viària mes de gener 
2016 

219.395,99 

CONSELL COAMRCAL DE LA SELVA – Liquidació Servei FORM 
desembre 2015 

6.252,13 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Projecte instal·lació d’un 
ROFF TOFF de gas natural per reforç de calderes Ceip 
Pompeu Fabra 

67.225,97 

GBI SERVEIS, S.A.U. –Servei gestió deixalleria mes de gener 
2016 

13.809,08 

CLECE, S.A. – Servei de neteja mes de gener 2016 114.259,72 
CLUB ATLETISME LA SANSI – Serveis Cursa de Nadal, 
samarretes i Bossa del corredor 

5.324,00 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de rebuig al dipòsit 
controlat mes de gener 2016 

13.480,24 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de resta en planta de 
triatge mes de gener 2016 

308.864,14 

SERSA – Servei d’ajut a domicili USUARIS SAD PROPED mes 
de gener 2016 

12.192,00 

SERSA – Servei d’ajut a domicili SAD MUNICIPAL mes de 
gener de 2016 

7.056,00 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pk. Zona 
Esportiva mes de gener 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pk. Pl. Pere 
Torrent mes de gener 2016 

11.748,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pk. Costa 
Carbonell mes de gener 2016 

11.748,13 

MAGMACULTURA, S.L. – Servei de vigilància Instal·lacions 
Esportives mes de gener 2016 

13.726,24 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei de vigilància Pk. Barri dels 
Pescadors mes de gener 2016 

11.748,13 

SERHS FOOD AREA, S.L. – Servei catèring Llar infants Lola 
Anglada mes de gener 2016 

5.128,20 

IDAIRA EMPRESA D’INSERCIÓ, SC – Conveni Salut i Crisi 
2015-2016 Contractació 4 persones 

33.192,00 

CLUB RALLY CLASSIC.ORG – Preparació del  XIII RALLY 
COSTA BRAVA HISTORIC 

6.000,39 
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MAQUINARIA ESTACIONAMIENTOS – Subm. Maquinària 
aparcament Pl. Pere Torrent 

21.641,09 

SEGIS, S.L. – Dinar Homenatge a la gent gran 2015 22.843,21 
ZURICH INSURANCE ESPAÑA – Assegurança responsabilitat 
civil patrimonial 1er Semestre 2016 

31.455,50 

MAPFRE SEGUROS GENERALES, S.A. – Assegurança de 
danys PYME 1er Semestre 2016  

13.868,17 

SUMA TOTAL ............ 1.266.935,75 € 
 
FASE O CODI 400 
 
CREDITOR EUROS 
E.P. ENGINYERIA GRUP 7 S.L. – Redacció projecte rotonda 
Accés a la Cala Canyelles des de la Ctra. GI682 

9.680,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Treball dotació serveis aigua potable 
platja de Santa Cristina 

7.634,34 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Obra reposició de jardineria 
en parterres del Parc de les Olors 

6.828,04 

LLOVERAS DOS MIL DOS, S.L. – Treballs distribució local 
antigues oficines de les aigües Ref. Bany adaptat 

7.127,13 

RIEGO VERDE, S.A. – Subm. Segadora helicoïdal regal 91 20.162,40 
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Obres fase I/A del 
projecte Urb. Accessos a la nova caserna de la Policia Local 

34.926,73 

VORACYS, S.L. – Treballs redistribució Local Antic Sindicat 
Cert. Núm. 3 

53.244,54 

PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI – Espectacle “Berto 
sigue con nosotros” el dia 12/02/2016 

7.260,00 

GRUPO MAESTAT CARPAS ESPECTACLES – Lloguer i 
muntatge carpa pujadors de Can Xardo 

5.929,00 

SUMA TOTAL ............ 152.792,18 € 
 
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 11.551,30 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
1.266.935,77 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
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respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
152.792,18 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
9.35. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
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 liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

22/02 AL 26/02 CURSOS MUNICIPALS 185,00 
22/02 AL 26/02 ABOCADOR / TRACTAMENT RESIDUS 8.550,40 
22/02 AL 26/02 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 241,00 
22/02 AL 26/02 SUBMINISTRAMENT AIGUA  2.876,27 
22/02 AL 26/02 APARCAMENTS MUNICIPALS 3.749,65 
22/02 AL 26/02 GRUA POLICIA 150,00 
22/02 AL 26/02 MULTES OMCC/IMVP 150,00 
22/02 AL 26/02 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 184,00 
22/02 AL 26/02 IMPOST CONSTRUCCIÓ  3.743,75 
22/02 AL 26/02 TAXA URBANÍSTICA 896,23 
22/02 AL 26/02 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
22/02 AL 26/02 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 62,00 
22/02 AL 26/02 PADRÓ CEMENTIRI 89,00 
22/02 AL 26/02 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.317,40 
22/02 AL 26/02 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 380,90 
22/02 AL 26/02 PADRÓ GOSSOS 6,50 
22/02 AL 26/02 IMPOST BÉNS IMMOBLES 3.430,64 
22/02 AL 26/02 ABONAMENT TRANSPORT 10,00 
22/02 AL 26/02 CANON HORTS MUNICIPALS 82,44 
22/02 AL 26/02 FIANCES CONTRACTES  10.468,60 
22/02 AL 26/02 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 200,00 
22/02 AL 26/02 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 1.875,00 
22/02 AL 26/02 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 1.875,00 
22/02 AL 26/02 OCUP. SÒL. SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 274,64 
22/02 AL 26/02 MOSTRES COMERCIALS 290,81 
22/02 AL 26/02 MERCADERIES  243,60 
22/02 AL 26/02 TAULES I CADIRES  18.645,70 
22/02 AL 26/02 PLUSVALUA 7.219,76 
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22/02 AL 26/02 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 572,70 
TOTAL  68.825,99 

 
Importa el present càrrec la quantitat de 68.825,99 €. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
9.36. - RATIFICAR L'ANNEX SIGNAT EN DATA 26 DE FEBRER DE 
2016 AL CONVENI DE DATA 3 DE MARÇ DE 2015 D'ADQUISICIÓ 
D'UNA PEÇA DE SÒL URBÀ DESTINADA A VIALITAT SITUADA AL 
CARRER SANTA MARTA A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U312016000010  
 
Vist l’annex signat en data 26 de febrer de 2016 al conveni de data 3 de 
març de 2015 entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i la mercantil HORISA, SL 
per a l’adquisició de vialitat de la peça de terreny de 53’22 m2 situada al 
carrer Santa Marta, que permetia acabar d’obrir el carrer, alhora que es 
procedia a l’enderroc del cos existent i a la seva urbanització. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Ratificar l’annex signat en data 26 de febrer de 2016 al conveni 
de data 3 de març de 2015, entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i la 
mercantil HORISA, SL per a l’adquisició de vialitat de la peça de terreny de 
53’22 m2 situada al carrer Santa Marta. 
 
SEGON.- Donar-ne trasllat a la mercantil HORISA, SL i a la Intervenció 
Municipal, pel seu coneixement i efectes. 
 

OBRES 
 
9.37. – (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
9.38. – (...) 
 
9.39. – (...) 
 
9.40. – (...) 
 
9.41. – (...) 
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9.42. – (...) 
SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 

 
MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

 
9.43. – (...) 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
9.44. - APROVACIO INICIAL DE 3 PROJECTES D'ENLLUMENAT 
PÚBLIC A DIFERENTS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ SERRA 
BRAVA 
 
REF EXP.: M332016000005  
 
FETS 
 
Per iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat els 
següents projectes d’enllumenat públic a la urbanització Serra Brava, per tal 
de preveure la instal·lació d’enllumenat públic a tos els carrers de la 
urbanització: 
 

1- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic al carrer de les Sureres, 
amb un pressupost d’execució de 223.357,15€, abans d’IVA. 

2- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic als carrers dels Xiprers i de 
les Falgureres, amb un pressupost d’execució de 177.069,44€, abans 
d’IVA. 

3- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic a l’avinguda de les 
Civilitzacions, amb un pressupost d’execució de 376.476,11€, abans 
d’IVA. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
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 inicialment els següents projectes d’enllumenat públic a 
la urbanització Serra Brava, per tal de preveure la instal·lació d’enllumenat 
públic a tos els carrers de la urbanització: 
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1- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic al carrer de les Sureres, 

amb un pressupost d’execució de 223.357,15€, abans d’IVA. 
2- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic als carrers dels Xiprers i de 

les Falgureres, amb un pressupost d’execució de 177.069,44€, abans 
d’IVA. 

3- Projecte d’instal·lació d’enllumenat públic a l’avinguda de les 
Civilitzacions, amb un pressupost d’execució de 376.476,11€, abans 
d’IVA. 

 
SEGON.- Sotmetre els tres projectes a informació pública pel termini de 
trenta dies, amb la publicació corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí 
Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
Tauler d’Anuncis, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


