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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 10/2016 
Dia: 11 de març de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:55 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 3r. 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 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. 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 4 de març de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

OIAC 
 
10.1. - DONAR COMPTE A LA JGL DE LA XIFRA OFICIAL DE 
POBLACIÓ A 1/1/2015 
 
REF EXP.: G162016000002  
 
Vist l’escrit amb registre general d’entrada número E2015024460, presentat 
per la Delegació Provincial de Girona de l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Vist que s’ha finalitzat el procediment per a l’obtenció de la xifra oficial de 
població previst en la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la Presidenta 
de l’INE i el Director  
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A proposta de l’OIAC, es dóna compte a la Junta de Govern Local del 
següent: 
 
Que la xifra oficial de població resultant de la revisió del Padró Municipal 
d’Habitants a Lloret de Mar, referida a 1 de gener de 2015, i d’acord amb 
les dades facilitades per l’INE, és de 37.618 habitants, 19.338 homes i 
18.280 dones. 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
10.2. – (...) 
 
10.3. – (...) 
 
10.4. – (...) 
 
10.5. – (...) 
 
10.6. – (...) 
 
10.7. – (...) 
 
10.8. – (...) 
 
10.9. – (...) 
 
10.10. – (...) 
 
10.11. – (...) 
 
10.12. – (...) 
 
10.13. – (...) 
 
10.14. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
10.15. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA - REQUERIMENT PREVI 
A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT,  PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I 
CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE 
ES PRODUEIXEN A LA SECCIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000116 01/16 PN 
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Vist que en data 07/03/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 479/2016, el requeriment previ a l’adjudicació a l’empresa TIC 
SERVEIS SCP, del contracte administratiu consistent A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE la ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS 
SUCCESSIUS INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA 
SECCIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 479/2016 dictat en data 07/03/2016, del 
tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 479/2016 
EXP. G112016000116 - 01/16 PN  
 

Vist que en data 05/02/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent en la 
ORGANITZACIÓ, DESCRIPCIÓ I CATALOGACIÓ DELS SUCCESSIUS 
INGRESSOS DOCUMENTALS QUE ES PRODUEIXEN A LA SECCIÓ DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, va obrir la convocatòria 
corresponent mitjançant el procediment negociat amb publicitat, a tal efecte, 
i va aprovar el plec de clàusules econòmico administratives i jurídiques 
corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- TIC SERVEIS SCP 
Plica núm. 2.- LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS SLU 

 
Vist que en dates 26/02/2016, 29/02/2016 i 03/03/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 07/03/2016 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 TIC SERVEIS SCP, per un import de 
46.000,00 €/any, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
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Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a de 5 dies hàbils l’empresa TIC SERVEIS SCP  per tal 
de què, en el termini màxim, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment 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 de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

6. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat 78 del RD Legislatiu 
3/2011. 

7.  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.  
 

Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i 
 tribunals espanyols per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta  puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar adequadament 
el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de contractació 
podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
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TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de 
la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3322.22706 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a l’arxiu Municipal. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució per la propera Junta de Govern Local que 
es celebri.” 

 
10.16. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT MUNICIÓ PER 
A PRÀCTIQUES DE TIR DE LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000117 - 17/16 CM 
 
Vist que la policia local ha rebut l’autorització de la Direcció General de la 
Guàrdia Civil VII zona, per tal de procedir a l’adquisició de la munició 
necessària per a les pràctiques de tir reglamentàries, corresponent a les 
pistoles del calibre 9mm Parabellum, de dotació reglamentària. 
 
Atès que cal adquirir 19.400 cartutxos dividits en: 13.000 de la marca 
Magtech 9PB de 8,083gr (124grains) punta blindada, per a les pràctiques de 
tir i uns altres 6.400 cartutxos que han de ser de la marca UMC 9PB de 
8,083gr (124grains) punta semiblindada, per a dotació, incloses les despeses 
d’enviament de les guies de circulació de la munició.  
 
Vist l’informe emès per l’Inspector cap de la Policia Local en 
data03/03/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el subministrament de munició per a pràctiques de tir de la 
Policia Local.  
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat l’esmentat 
subministrament  a l’empresa PERES’SPORTS que presentes pressupost que 
ascendeix a la quantitat de 5.325,00 €, 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. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament amb l’empresa 
PERES’SPORTS , l’objecte del qual consisteix en el subministrament munició 
per a pràctiques de tir de la Policia Local, per un import de 5.325,00 €, IVA 
a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1320.22000 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Policia Local i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
10.17. - NOVA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT, A TRAVÉS DE RÈNTING, DEL VEHICLE MARCA 
RENAULT FLUENCE DYNAMIC (1432GYS) DESTINAT AL SERVEI DE 
LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000118 21/10 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 21/08/2015 i el 20/11/2015 va 
aprovar pròrroga del contracte de subministrament A TRAVÉS DE RÉNTING, 
D’UN VEHICLE MARCA RENAULT MODEL FLUENCE, DYNAMIQUE CDI 105 CV, 
5P, DESTINAT AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, matrícula 1432GYS, fins  
el 31/03/2016. L’import del rènting és de 596 €/mensuals, IVA a part. 
 
Vist l’informe emès des de la Policia Local, en data 04/03/2016, que posa 
en manifest que la necessitat de sol.licitar una nova pròrroga fins el 
31/05/2016  ja que no es disposa de vehicle per substituir aquest patrulla. 
  
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 nova pròrroga del contracte de subministrament A 
TRAVÉS DE RÉNTING, D’UN VEHICLE MARCA RENAULT MODEL FLUENCE, 
DYNAMIQUE CDI 105 CV, 5P, DESTINAT AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL, 
matrícula 1432GYS, fins  el 31/05/2016. L’import del rènting és de 596 
€/mensuals, IVA a part. 
  
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1320 20400 del 
pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CAIXARENTING, SAU, 
a la Policia Local i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
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10.18. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,  DEL 
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI INFORMÀTIC PER A 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000119 (Exp. 04/16 PN SP) 
 
Vist el informe emès en data  26/03/2016 des de la secció d’Informàtica, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
subministrament de maquinari informàtic per a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, a la vegada que es faciliten les dades de les quatre empreses a les que 
es pot convidar a participar en aquest procediment negociat sense 
publicitat, i que són les següents: 
 
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 ordinària, del 
subministrament de maquinari informàtic per a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 
 
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 4 empreses citades en el informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada en el plec de 
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 8 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
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10.19. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SERVEIS, CONSISTENT 
EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS 
EQUIPAMENTS CULTURALS I ESPORTIUS DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000120 (04/15 PO) 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia n. 2511/2015, de data 09/02/2015, es 
va adjudicar el contracte de servei a l’empresa MAGMACULTURA SL, 
consistent en conservació i manteniment dels equipaments culturals i 
esportius de l’Ajuntament de Lloret de Mar. L’esmentat contracte va ser 
formalitzat en data 14/09/2015, amb la data d’inici del citat servei en data 
01/10/2015. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Comunicació Cultural en data 
01/03/2016, a través del qual es proposa la modificació del contracte actual 
atesa la manca de servei de consergeria al Teatre Municipal i de les tasques 
de manteniment del teatre. Vist que es proposa que el servei es cobreixi 
durant 9 hores setmanals (dilluns, dimecres i divendres de 10.00 h a 13.00 
h). Aquest increment d’hores significa un increment del 3,15% del total 
d’hores contractades pel 2016 si el servei es comença a fer efectiu el dilluns 
14 de març de 2016.  
 
Atès allò establert en l’art. 219 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a la modificació dels contractes administratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte administratiu de serveis consistent en la 
conservació i manteniment dels equipaments culturals i esportius de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, adjudicat a l’empresa MAGMACULTURA SL, 
mitjançant Decret d’Alcaldia 2511/2015, de data 09/02/2015, en el sentit 
d’incrementar el nombre d’hores de servei, addiccionant el servei de 
consergeria i de manteniment del Teatre Municipal durant 9 hores 
setmanals (dilluns, dimecres i divendres de 10.00 h a 13.00 h). Aquest 
increment d’hores significa un increment del 3,15% del total d’hores 
contractades pel 2016. 
 
SEGON.- La citada modificació serà efectiva a partir del dia 14/03/2016 i es 
farà amb càrrec a la partida pressupostària 16/333.22609 del pressupost 
municipal.  
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa MAGMACULTURA SL, 
a la Intervenció Municipal i a la Secció de Comunicació Cultural per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
10.20. - APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ CULTURAL 
ENTRE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU i L'AJUNTAMENT 
DE LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G112016000121 - conveni 07/16 
 
Vist que a l’any 2007 la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU va iniciar 
el projecte “Liceu a la platja” consistent en projectar en una pantalla de 
grans dimensions situada a la platja de la Barceloneta l’òpera que s’estava 
representant al Liceu aquella mateixa nit. Després de l’èxit obtingut, el 
Liceu vol estendre aquesta iniciativa a altres indrets de Catalunya per tal de 
posar l’òpera a l’abast de tothom, sense limitacions econòmiques ni 
geogràfiques, amb l’espectacle “Liceu a la fresca”. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, conscient de la importància i la 
generalització creixent de les activitats artístiques i de la cultura, està 
interessat en participar en aquesta iniciativa per fer arribar l’òpera a tots els 
ciutadans del seu municipi que hi estiguin interessats, de forma gratuïta. 
 
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.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i la FUNDACIÓ DEL 
GRAN TEATRE DEL LICEU, l’objecte del qual és la col.laboració en executar 
l’espectacle “Liceu a la fresca” consistent en la projecció de l’òpera “La 
bohème”, de G. Puccini, que es representarà al Gran Teatre del Liceu el dia 
8 de juliol de 2016, a les 22 hores. La funció serà enregistrada i emesa pel 
canal 33 de Televisió de Catalunya i simultàniament en una pantalla de 
grans dimensions que l’Ajuntament instal·larà. 
 
SEGON.- Les despeses que comporta aquest conveni aniran a càrrec de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, per la qual cosa hi ha suficient consignació 
pressupostària a la partida 16.3340.22609 del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL 
LICEU, a la Biblioteca Municipal i a la Intervenció Municipal, per al seu 
coneixement. 
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10.21. - SOL·LICITUD D’AJUT - DESFIBRIL·LADORS LLIURES 2015 
 
REF EXP.: 10602016000009 
 
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. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret es va acollir al programa “Girona, territori 
cardioprotegit” endegat per Dipsalut per tal de disposar de: 
 
- 5 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) mòbils col·locats en els 

vehicles de serveis de primera intervenció: Policia Local, Protecció Civil i 
Auxiliars de Protecció de l’Entorn. 

- 13 Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) fixos per crear una xarxa 
de desfibril·ladors situats en punts estratègics del municipi. 
 

Vist el Reglament de cessió temporal de desfibril·ladors lliures que regula 
les condicions d’utilització dels desfibril·ladors (DEA) lliures cedits 
temporalment i gratuïtament a les administracions públiques i 
organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. 
 
Atès que l’empresa Proactiva Serveis Aquàtics, SL, responsable del servei 
de salvament i socorrisme de les platges de municipi disposa de 3 DEA 
ubicats als mòduls d’atenció i assistència sanitària de Lloret, Sa Caleta i 
Fenals, per ser les platges amb una freqüentació més alta. 
 
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar considera interessant disposar de 3 
desfibril·ladors a les cales del municipi (Canyelles, Boadella i Santa Cristina) 
per millorar el servei ofert pels socorristes aquàtics de l’empresa Proactiva 
Serveis Aquàtics, SL. 
 
Atès que la nova distribució del personal vinculat amb el servei de vigilància 
de platges (3 Auxiliars de Protecció Civil, 1 Auxiliar de Protecció de l’Entorn, 
4 Vigilants de platja) fa necessari dotar amb un DEA durant la temporada 
d’estiu, un altre vehicle de Protecció Civil. 
 
Atès que la Policia Local disposa de 3 DEA (cedits per Dipsalut) i que en 
l’actualitat es compte amb un nou vehicle (indicatiu Victor-1) el qual es 
considera necessari equipar amb un DEA. 
 
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. Sol·licitar a DIPSALUT la cessió temporal de 5 desfibril·ladors 
lliures, durant el període de 25 de maig a 5 d’octubre. 
 
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 la secció de Medi Ambient 
d’aquest Ajuntament. 
 
10.22. - ADJUDICACIÓ A AUDIFILM ABI SL, DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE MANTENIMENT DEL PROGRAMARI CORPORATIU DE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000123  - 01/16 PN SP EXCLUSIVITAT 
 
Vist que en data 29/01/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació i el requeriment previ de l’expedient de contractació 
administrativa, consistent en el servei de manteniment de programari 
corporatiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar , i, d’acord amb l’art. 170.d) 
del RD Legislatiu 3/2011 de Contractes del Sector Públic, va efectuar a 
favor de l’empresa AUDIFILM ABI SL requeriment previ a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència la clàusula 7del plec de condicions 
i s’ha constituït la garantia definitiva. 

  
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.-  Adjudicar a l’empresa AUDIFILM ABI SL, el contracte 
administratiu consistent en el servei de manteniment de programari 
corporatiu de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb subjecció al plec de 
condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa 
es desprèn que el preu i la durada del contracte són els següents: 
 

 Preu:   51.980,00 €/anual, IVA a part. 
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 Durada:  El contracte tindrà una durada d’ 2  anys, a comptar des de 
 la data de la seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el 
 contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de 
l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a  un 
màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del   
 
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 l’empresa adjudicatària, així 
com a la Intervenció municipal i a la Secció d’Informàtica, i publicar-ho al 
“Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
10.23. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, TRAMITACIÓ, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
CONSISTENT EN l'ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE 
MANTENIMENT PUNTUAL ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES 
PISTES MUNICIPALS D'ATLETISME DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000124 03/16 PN SP 
 
Vist l’informe emès conjuntament en data 11/02/2016 des de les seccions 
de d’esport i jardins, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a 
la contractació del servei consistent en l’ASSESSORAMENT EXPERT I 
ACCIONS DE MANTENIMENT PUNTUAL ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE 
LES PISTES MUNICIPALS D’ATLETISME DE LLORET DE MAR, conforme a allò 
establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011, 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. a les següents empreses a prendre 
part en l’esmentat procediment: CULTICÉSPED JARDINERIA FLORISTERIA 
ELIA SL, GARDEN TONA SL i JARDÍ PEDRA I ÀRIDS SL 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
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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. 
 
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 ordinària, del servei 
consistent en l’ASSESSORAMENT EXPERT I ACCIONS DE MANTENIMENT 
PUNTUAL ESPECIALITZADES DE LA GESPA DE LES PISTES MUNICIPALS 
D’ATLETISME DE LLORET DE MAR. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques particulars regulador del procediment negociat sense publicitat 
per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. 
 
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 
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 7 del Plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, es dóna un termini de 15 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà de la 
notificació d’aquest escrit d’invitació. 
 
10.24. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN EL MANTENIMENT 
INTEGRAL I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 
 
REF EXP.: G112016000125 17/15 PO 
 
Vist que en data 20/11/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en el manteniment integral i conservació de les instal.lacions de la Piscina 
Municipal, 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: 
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LICITADOR 
Plica núm. 1.- UTE SEAE SA- MULTISERVEIS NDAVANT SL 
Plica núm. 2.- EMTE SERVICE SAU 
Plica núm. 3.- MANTENIMENTS I TRACTAMENT PER A 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SL 

 
Vist que en dates 21/01/2016, 09/02/2016 i 09/03/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades, 
excepte de la plica núm. 3 MANTENIMENTS I TRACTAMENT PER A 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SL, que va quedar exclosa de la licitació per 
no esmenar la documentació obligatòria del sobre 1. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 10/03/2016 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 UTE SEAE SA – MULTISERVEIS NDAVANT 
SL, per un import de 92.835,05 €/any, 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 UTE SEAE SA – MULTISERVEIS NDAVANT 
SL  per tal de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de 
la garantia definitiva per un import de 9.283,50 €, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

- Justificació de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
- Justificar el pagament de les despeses a què l’adjudicatari està 

obligat  i que són de 390,19 € (les despeses de publicació). 
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- Haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  
 
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 3422.2279901 del 
pressupost Municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Serveis Públics. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
10.25. – (...) 
 
10.26. – (...) 
 
10.27. – (...) 
 
10.28. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000037  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
PERES SPORT, S.L. – Subministrament munició per a 
pràctiques de Tir Policia Local 

6.462,10 

BALDRICK & MUNITZ, S.L. – Servei de monitoratge de l’ 
impacte econòmic d’esdeveniments 

14.399,00 

CLUB RALLY CLASSICS. ORG – Patrocini del Rally Costa 
Brava Històric Edició 2016 

30.000,00 

TANGIBILIS, S.L. – Realització programa treball i formació 
(PANP 2015) 

6.415,20 

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. – Enderroc edificació 
situada Avda. Vila de Blanes, 2-4 

34.574,54 

SUMA TOTAL ............ 91.850,84 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
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ZARZOYA OTIS, S.A. – Manteniment Ascensors març 2015 i 
2n Trimestre de 2015 

6.437,20 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener-desembre 2014 
Servei recollida escombraries 

- 8.894,42 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener- desembre 2015 
Servei Recollida escombraries 

-8.894,42 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener-desembre 2014 
Servei Recollida selectiva 

-5.693,16 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener-desembre 2015 
Servei Recollida selectiva 

-5.693,16 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener–desembre 2014 
Servei de neteja viària 

-14.033,18 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Regularització gener–desembre 2015 
Servei de neteja viària 

-14.033,18 

SUMA TOTAL ............ -50.804,32 € 
 
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 91.850,84 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 -
50.804,32 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
10.29. - (...) 
 
10.30. – (...) 
 
10.31. – (...) 
 
10.32. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000240  
 
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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Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

23/16 CONCEPTES VARIS (E) 6.574,39 
24/16 CONCEPTES VARIS (V) 2.587,70 
25/16 CONCEPTES VARIS (E) 1.191,63 
26/16 INGRESSOS DIRECTES (V) 123,69 
LL1601 SANEJAMENT 2009 I ANTERIORS (E) 211,00 
LL1603 MULTES (V) 140,00 

TOTAL  10.828,41 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 10.828,41 euros. 
 
10.33. - APROVACIÓ PREUS DINAR APLEC DE LA SARDANA 2016 
 
REF EXP.: G212016000246  
 
Vist que l’ordenança que regula els Preus Públics Municipals estableix que la 
Junta de Govern Local  fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades per 
l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.   
 
Vist que segons informe per la unitat de Promoció Cultural d’aquest 
Ajuntament el dia 1 de maig es celebra el  49è. Aplec de la Sardana als 
paratges de Santa Cristina, en el qual s’ ofereix un dinar popular. 
 
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  els preus del referenciat dinar popular: 
 
. 10 € venda anticipada fins el  27 d’abril 
. 12 € a partir d’aquesta data. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a  la Unitat de Promoció Cultural  i  a la 
Intervenció Municipal als efectes escaients.  
 
10.34. - APROVACIÓ PREU VENDA DE LLIBRES 
 
Vist que l’ordenança que regula els Preus Públics Municipals estableix que la 
Junta de Govern Local  fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades per 
l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.   
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Vist que segons informe per la unitat de Promoció Cultural d’aquest 
Ajuntament  properament es presentarà la 11a. Edició del llibre “Premis de 
Literatura de Viatge de Lloret de Mar”.  
 
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.-  Aprovar  el preu de venda  del llibre  referenciat en 8,00 €. 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a  la Unitat de Promoció Cultural  i  a la 
Intervenció Municipal als efectes escaients.  
 

SERVEIS URBANISME 
 

OBRES 
 
10.35. – (...) 
 
10.36. - (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 
 

MEDI AMBIENT I MOBILITAT 
 
10.37. - SOL·LICITUD CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA RESTAURANT 
BAR PLATJA DE FENALS Al DEPARTAMENT TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT (DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI I URBANISME) 
 
REF EXP.: M322016000004  
 
En data 03/12/2015 (núm. de registre S2015015384 i de sortida S/000888-
2015 en l’EACAT) l’Ajuntament de Lloret de Mar va sol·licitar autorització 
per no desmuntar ni aixecar, en finalitzar la temporada establerta per Pla 
d'Usos de temporada de platges de Lloret, una guingueta (GU-25 restaurant 
bar) de la platja de Fenals situada en DPMT en tant que no es trobava en 
funcionament i que no obstaculitzava el pas públic de vianants ni de 
vehicles de serveis per no ocupar el passeig marítim. 
 
En data 22/01/2016 (núm. de registre E2016001268 i d’entrada E/000020-
2016 en l’EACAT) es rep Resolució d’autorització d’ocupació del DPMT (ref. 
ZMT2015-01420-G) des del 19 de gener fins a l’1 de juny de 2016, per 
mantenir instal·lada la guingueta GU-25. En la mateixa Resolució 
s’exposava la necessitat de tramitar la corresponent concessió d’ocupació 
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del DPMT, en cas que la voluntat fos la de no desmuntar la guingueta, 
atorgant un termini de 2 mesos per presentar la sol·licitud. 
 
En data 01/03/2016 la Comissió de platges acorda incoar els tràmits per 
sol·licitar la concessió del restaurant bar (codi GU-25) amb les condicions 
actuals de la instal·lació. 
 
La superfície total ocupada pel restaurant bar és de cent seixanta-nou amb 
vint (169,20) m² de terrenys de domini públic marítimo-terrestre, sent 
l’ocupació del restaurant bar de 23,35 m², terrassa coberta amb tendal de 
51,45 m² i terrassa descoberta amb paviment de fusta de 88,95 m². En 
l’espai enjardinat s’hi ubica un mòdul prefabricat de serveis sanitaris 
adaptats (5,45 m²) amb la corresponent rampa d’accés. 
 
D’acord amb l’establert en el Reial Decret 1387/2008, d'1 d’agost, sobre 
ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel 
Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del 
litoral, es traspassen a la Generalitat de Catalunya la gestió de les 
concessions demanials, que inclou, en tot cas, l'atorgament, la renovació, la 
pròrroga, la modificació i l'extinció.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a la DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
I URBANISME que s’atorgui a l’Ajuntament de Lloret de Mar la concessió 
administrativa per a l’ocupació d’un bar restaurant, tipus guingueta 
desmuntable, situat a la platja de Fenals d’aquest terme municipal de Lloret 
de Mar (Girona), per un termini no inferior a deu (10) anys. 
 
SEGON. Sol·licitar, així mateix, que en el document de la concessió es 
contempli la facultat de l’Ajuntament d’explotar aquest servei per qualsevol 
de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de 
Règim Local vigent. 
 
TERCER. 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. 
 
QUART. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la Corporació, 
en la primera sessió que se celebri. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 


