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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 14/2016 
Dia: 8 de abril de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:15 a 13:00 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d’Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4a. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Municipal 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidora Municipal 
EDUARDO LÓPEZ ALVAREZ, Regidor Municipal 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Municipal 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Municipal 
 
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 1 de abril de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
14.1. – (...) 
 
14.2. – (...) 
 
14.3. – (...) 
 
14.4. – (...) 
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14.5. – (...) 
 
14.6. – (...) 
 
14.7. – (...) 
 
14.8. – (...) 
 
14.9. – (...) 
 
14.10. – (...) 
 
14.11. – (...) 
 
14.12. – (...) 
 
14.13. – (...) 
 
14.14. – (...) 
 
14.15. – (...) 
 
14.16. – (...) 
 
14.17. – (...) 
 
14.18. – (...) 
 
14.19. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
14.20. - DONAR COMPTE A LA JGL DE CONCESSIÓ DIRECTE 
SUBVENCIÓ - MILLORES CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL MAR 2016 
 
Vist que en data 06/04/2016 s’ha dictat Decret d’Alcaldia núm.708/2016 de 
concessió de subvenció directe de millores climatització del museu del Mar 
2016. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia num.708/2016 
dictat en data 06/04/2016, del tenor del següent: 
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“Atès que per a l’any 2016 el Consell Comarcal de la Selva concedeix 
ajuts directes exclosos de concurrència pública als ajuntaments de la 
Comarca de la Selva. 
 
Atès, que des de l’unitat de Patrimoni Cultural d’aquest ajuntament, 
es considera convenient demanar l’ajut directe exclòs de concurrència 
pública, destinat a sufragar les despeses ocasionades en la 
modificació dels conductes d’impulsió i retorn del sistema de 
climatització del Museu del Mar i així poder garantir la temperatura i 
humitat òptima per a la bona conservació dels bens mobles exposats 
al museu. 
 
Atès que l’ajut concedit pel Consell Comarcal de la Selva a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar per a l’any 2016 són 610,50 €. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Acceptar l’ajut directe per import de 610,50 € donat pel 
Consell Comarcal de la Selva.  
 
SEGON. Comunicar la present resolució al Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
TERCER. Donar compte a la Junta de Govern Local. 

 
14.21. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN JORNADES 
DE FORMACIÓ "COMPAREIXENCES PER L'ÚS DE LA FORÇA: 
TÈCNIQUES I MARC LEGAL" PER A LA PLANTILLA DE LA POLICIA 
LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000152 (Exp. 20/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local en data 
29/03/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei consistent en jornades de formació “compareixences per 
l’ús de la força: tècniques i marc legal” per a la plantilla de la Policia Local. 
Les jornades formatives es realitzaran en dues sessions presencials per a la 
Policia Local, de dotze hores de durada. 
  
Atès el tipus de formació a impartir i l’elevat grau d’especialització i 
perfeccionament que requereix, des de la Policia Local s’ha sol·licitat el 
pressupost a l’empresa Centro de Investigación y Formación en el Uso de la 
Fuerza, que ascendeix a la quantitat de  1.975 €, IVA a part. 
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Les sessions formatives seran impartides per dos instructors; un advocat i 
policia, especialitzat en defensa penal d’imputacions derivades de l’ús de la 
força i un pèrit judicial. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa Centro de 
Investigación y Formación en el Uso de la Fuerza, l’objecte del qual 
consisteix en jornades de formació “compareixences per l’ús de la força: 
tècniques i marc legal” per a la plantilla de la Policia Local, per un import de 
1.975 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2210 16200 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa Centro de 
Investigación y Formación en el Uso de la Fuerza, a la Policia Local i la 
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
14.22. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,  DEL 
SUBMINISTRAMENT I LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE NOU 
PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA 
NOVA ZONA BLAVA MUNICIPAL AL C/ JOSEP TARRADELLAS DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000153 (Exp. 06/16 PN SP) 
 
Vist l’informe emès en data 21/03/2016 des de la secció de Mobilitat, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del 
subministrament i la posta en funcionament de nou parquímetres per a la 
prestació del servei de gestió de la nova zona blava municipal al c/ Josep 
Tarradellas de Lloret de Mar, 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: MEYPAR SL, GRUP ETRA-
BONAL i PARKEON SLU. 
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Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Vist el plec de condicions tècniques particulars redactades pels serveis 
tècnics municipals.  
 
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 i la posta en funcionament de nou parquímetres per a la 
prestació del servei de gestió de la nova zona blava municipal al c/ Josep 
Tarradellas de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques particulars i el plec de condicions tècniques reguladores del 
procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte de subministrament. 
 
TERCER.- Convidar a les 3 empreses citades a l’informe tècnic esmentat 
perquè presentin la seva oferta, en la forma indicada als plecs de 
condicions, els quals seran igualment tramesos 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 
economicoadministratives i jurídiques 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. 
 
14.23. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, DEL SERVEI 
CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
PER A LA TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 
LLORET DE MAR EN L'ÀMBIT DEL PPU1 - PORTAL DE PONENT 
 
REF EXP.: G112016000154 (Exp. 04/16 PN) 
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Vist l’informe emès en data 15/02/2016  per la Cap de Servei de Planificació 
i Gestió Urbanística, Equipaments Municipals, a través del qual es justifica la 
necessitat de procedir a la contractació del servei consistent en la redacció 
de la documentació necessària per a la tramitació de la Modificació Puntual 
del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU1 – Portal de Ponent, 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 servei 
consistent en la redacció de la documentació necessària per a la tramitació 
de la Modificació Puntual del POUM de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU1 – 
Portal de Ponent, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que 
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el negociat 
amb publicitat i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment negociat  per a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte de servei, i sotmetre’l a informació pública a través del 
perfil del contractant, per un termini de 20 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 26 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”. 
 
14.24. - CONTRACTE D'ARRENDAMENT ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR I EL SR. JOSEP PUJOL FABREGAS DE UN LOCAL PER 
A DESTINAR-LO A LA FINALITAT DE CENTRE OBERT 
 
REF EXP.: G112016000155 - 09/16 – arrendament 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Benestar i Família, de data 
30/03/2016, que posa de manifest la necessitat de llogar un local per a 
destinar-lo a la finalitat de “Centre Obert”. 
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Vist l’esborrany de contracte d’arrendament consensuat entre el Sr. JOSEP 
PUJOL FABREGAS (DNI núm. 43670237 E), com a part arrendadora i 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, com a part arrendatària, de les clàusules del 
qual es desprèn, essencialment, que la citada persona física arrenda a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar d’un local al carrer Barcelona, núm. 9, local 2 
de Lloret de Mar, que es detallen a continuació, per tal de què siguin 
temporalment destinat al servei de “Centre Obert”. 
  

Vist que, per procedir a aquest lloguer el Sr. JOSEP PUJOL FABREGAS s’ha 
compromès a efectuar les obres d’adequació previstes a l’Annex I de 
l’informe de la Directora de Benestar i Família i que s’adjunta al contracte 
d’arrendament. 
  
Atès del que es desprèn de l’art. 4.1.p) del RD Legislatiu 3/2011, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, els contractes d’arrendament 
celebrats per les administracions públiques tindran la consideració de 
contractes privats i, per tant, els és aplicable la legislació de dret privat pel 
que fa als seus efectes i extinció. 
 
Vist allò que disposa l’art. 116.7 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, pel que fa a la possibilitat d’adquisició directa de 
drets.  
 
Vist l’informe emès en data 19/03/2015, per la Directora de Benestar i 
Família en el que es posa en manifest que, un cop sondejat el mercat 
immobiliari l’únic local que s’adequa a les peculiaritats  de la necessitat a 
satisfer és el local a dalt esmentat.  
 
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 d’arrendament entre el Sr. JOSEP PUJOL 
FABREGAS i l’Ajuntament de Lloret de Mar, al qual es fa referència en la part 
expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- La durada del present contracte serà d’un any, a contar des del 
dia 01/05/2016, prorrogable per períodes successius d'any en any,  fins a 
un màxim de 4 anys en total, si cap de les dues parts comunica a l’altre la 
seva intenció de rescindir-lo com a mínim amb un mes d’anel·lació a la 
finalització de cadascun dels seus períodes. 
 
TERCER.- El preu d’arrendament és la quantitat de 500 € mensuals (IVA a 
part) pel local a dalt esmentat.    
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QUART.- Condicionar la vigència i la signatura del contracte a que abans del 
dia 01/05/2016 que s’hagin finalitzat correctament les obres d’adequació 
del local.  
 
CINQUÈ.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2310 20200 del 
pressupost municipal. 
 
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord i per a la signatura de l’esmentat 
contracte d’arrendament.  
 
SETÈ.- Notificar aquest acord al Sr. JOSEP PUJOL FABREGAS, a la Secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
14.25. - AUTORITZACIÓ PUNTUAL DE L'AMPLIACIÓ DE L'HORARI 
D'OBERTURA DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS - LLORET NIGHT 
SHOPPING, MAIG 2016. 
 
REF EXP.: G112016000156 - diversos SS.JJ. 10/2016 
 
Vist l’Informe emès en data 04/04/2016 per la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Comerç, on posa de manifest que es té previst la organització 
una activitat comercial anomenada “Lloret Night Shopping”, amb la 
col.laboració de l’Associació Professional de la PYME de Lloret de Mar 
(Associació de Comerciants), consistent en la realització de diferents accions 
de promoció dinamitzadores del comerç,  amb la realització de promocions 
comercials, desfilades de moda, accions gastronòmiques i l’ampliació de 
l’horari comercial dels establiments comercials per la nit del 13 de maig de 
2016 fins les 00:30 hores del dia 14 de maig de 2016. 
 
Vist que en l’esmentat informe es considera que aquesta és una iniciativa 
positiva per a la dinamització econòmica i comercial del municipi i es 
proposa que s’autoritzi de manera puntual i extraordinària l’acció comercial 
anomenada “Lloret Night Shopping”, permetent que els establiments 
comercials que ho desitgin puguin ampliar el seu horari comercial el dia 13 
de maig de 2016, de manera que aquests puguin romandre oberts fins les 
00:30 hores del dia 14 de maig de 2016. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, mitjançant acord de data 24/03/2005, va 
aprovar la obligatorietat de tancament a les 22:00 hores dels establiments 
comercials de tot el terme municipal durant el període en què Lloret de Mar 
disposava de la qualificació de municipi turístic.  
 
Vist que mitjançant Resolució de modificació de la qualificació de zona 
turística dictada per la Direcció General  de Comerç en data 02/02/2010, es 
va ampliar la qualificació de zona turística a efectes d’horaris comercials a 
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tot l’any, de manera que la franja horària d’obertura comercial va quedar 
compresa entre les 07:00 i les 22:00 hores durant tots els dies de l’any.  
 
Vist l’Informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Local en data 
10/03/2016, en sentit favorable a l’activitat “Lloret Night Shopping”, amb 
observació d’allò previst en l’article 35.9 de l’Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana de Lloret de Mar, que prohibeix el subministrament 
de begudes alcohòliques a partir de les 23 hores, en els establiments de 
venda de productes d’alimentació no destinats al consum immediat.  
 
Vist l’informe emès pel Departament de Serveis a la Ciutadania del Consell 
Comarcal de La Selva, donant suport a la iniciativa de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar d’autoritzar l’obertura dels establiments comercials del 
municipi fins a les 24:00 hores del divendres 13 de maig i les 0:00 a 00:30 
hores del dissabte 14 amb motiu del “Lloret Night Shopping”. 
 
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, de manera puntual i extraordinària, l’acció 
comercial anomenada “Lloret Night Shopping”, permetent que els 
establiments comercials que ho desitgin puguin ampliar el seu horari 
comercial el dia 13 de maig de 2016, de manera que aquests puguin 
romandre oberts fins les 00:30 hores del dia 14 de maig de 2016. 
 
SEGON.- Advertir que aquesta autorització es fa sens perjudici d’allò previst 
a l’article 35.9 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret 
de Mar, on s’estableix la prohibició del subministrament de begudes 
alcohòliques a partir de les 23 hores, en els establiments de venda de 
productes d’alimentació no destinats al consum immediat.  
 
TERCER.- AUTORITZAR de manera puntual i extraordinària dins 
l’esdeveniment “Lloret Night Shopping”, que aquells establiments ho 
desitgin, i únicament en l’horari establert per l’esdeveniment de 19 h del 13 
de maig de 2016 fins a les 00.30 h del dia 14 de maig de 2016, puguin fer 
venda i degustació dels productes relacionats amb la seva activitat a la via 
pública. Aquesta autorització és per realitzar l’acció promocional en l’entorn 
més immediat del propi establiment, i en cap cas pot entrar en contradicció 
amb la legislació vigent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació Professional de la PYME de 
Lloret de Mar (Associació de Comerciants), als Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a Girona, així com 
també a la Secció de Comerç perquè en faci la màxima difusió, i a 
l’Inspector en Cap de la Policia Local, als efectes escaients. 
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14.26. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN JORNADES 
DE FORMACIÓ 'CURS SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, DENÚNCIES I 
DELICTES PENALS ' PER A LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000157 (Exp. 24/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector Cap de la Policia Local en data 
01/04/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei consistent en jornades de formació “Curs sobre 
Violència de Gènere, Denúncies i Delictes Penals ” per a la plantilla de la 
Policia Local. 
Les jornades formatives es realitzaran els dies 11, 12 i 13 de maig de 2016, 
de 16:00 a 20:00 hores.  
 
Atès el tipus de formació a impartir i l’elevat grau d’especialització i 
perfeccionament que requereix, des de la Policia Local s’ha sol·licitat el 
pressupost a l’empresa CENTRE INTEGRAL DE SEGURETAT I FORMACIÓ, 
que ascendeix a la quantitat de  1.200 €, IVA a part. 
 
Les sessions formatives seran impartides per dos instructors; un advocat 
penalista i un ex-jutge d’instrucció. 
 
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 CENTRE 
INTEGRAL DE SEGURETAT I FORMACIÓ, l’objecte del qual consisteix en 
jornades de formació “Curs sobre Violència de Gènere, Denúncies i Delictes 
Penals ” per a la plantilla de la Policia Local, per un import de  1.200 €, IVA 
a part. Les jornades formatives es realitzaran els dies 11, 12 i 13 de maig 
de 2016, de 16:00 a 20:00 hores.  
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
2210 16200 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
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QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CENTRE INTEGRAL DE 
SEGURETAT I FORMACIÓ, a la Policia Local i la Intervenció municipal per al 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
14.27. - DONAR COMPTE A LA JGL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ 
DIRECTE - MILLORES CLIMATITZACIÓ MUSEU DEL MAR 2016 
 
REF EXP.: 10602016000016 
 
Vista la publicació en el Butlletí de la Província de Girona, número 35, de 22 
de febrer de 2016, en el que es publica l’edicte d’aprovació de les bases  
específiques i la convocatòria de subvencions a museus i col·leccions de les  
comarques gironines per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les 
noves tecnologies. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona (Sistemes i Tecnologies de la 
Informació), una ajuda de dotar d'equipaments relacionats amb les noves 
tecnologies. 
 
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 i la Unitat de 
Patrimoni Cultural d’aquest ajuntament. 
 
14.28. - SOL·LCITUD DE SUBVENCIÓ - CURSOS DE NATACIÓ 2016 
PROGRAMA A1 
 
REF EXP.: 10602015000017 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per a 
l’any 2016, per al foment i la pràctica de l’esport, publicades en el butlletí 
oficial de la província de Girona. 
 
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:  
 



 
 
 

12 
 

PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Girona, una subvenció de 15.000 €, 
per al foment i la pràctica de l’esport; Programa A1: Suport a l’activitat 
físicoesportiva municipal (Escoles i cursos municipals de natació). 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i a la Secció 
d’Esports. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
14.29. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONÀRIA INTERINA FINS 
RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ - TÈCNICA AUXILIAR BIBLIOTECA 
 
REF EXP.: G132016000061 – 53-2016-DIV-FINS-RESOL 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 30 de març de 2016, en relació al 
nomenament d’una funcionària interina. 
 
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 
30 de març de 2016, per la qual es procedí al nomenament, com a 
funcionària interina, de la Sra. MARTA PLANAS SANCHEZ com a Tècnica 
auxiliar de biblioteca (Cat C1).  
 
La nomenada començà a treballar el dia 1 d’abril d’enguany i, dins d’aquest 
període quedaran incloses les vacances que li corresponguin pel temps 
treballat.  
 
14.30. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ PER 
SUBSTITUCIÓ TITULAR DE LA PLAÇA - ARQUITECTE SUPERIOR 
 
REF EXP.: G132016000065 – 57-2016-DIV-NOMENAMENT  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 4 d’abril de 2016, en relació al 
nomenament d’un funcionari interí. 
 
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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Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 4 
d’abril de 2016, per la qual es procedí al nomenament del Sr. ARCADI BOIX 
PORCELL com Arquitecte Superior (Cat A1) per efectuar el període del 
permís de lactància i la reducció d’un terç de la jornada, ambdós de forma 
compactada, de la Sra. Carme Yeste Casado amb efectes 05/04/2016 i  fins 
el dia 04/07/2016, i dins del període de nomenament quedaran incloses les 
vacances que li corresponguin pel temps treballat. S’efectua contracte 
d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
14.31. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000050  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
ESCENOGRAFIA MOIA, S.L. – Servei reparació maquinària 
escènica al Teatre Mpal 

7.051,88 

GUILLEM ROMERO OLUCHA – Servei de Subministrament i 
instal·lació d’uns elements de workout a la platja de fenals 

11.245,74 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Major cost obra 
projecte urbanització accessos a la nova caserna de la Policia 
Local 

8.097,11 

RSM GASSO CIMNE ENERGY, S.L. – Subm. I seguiment de 
software de gestió de consums i subm. Energètics dels 
equipaments d’enllumenat públic Lloret 

9.487,25 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei manteniment integral i 
conservació instal·lacions Piscina Mpal de maig a desembre 
2016 

74.886,94 

SUMA TOTAL ............ 110.768,92 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. – Subm. Material divers 8.889,19 
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U. – Subm. Material 
Enllumenat 

5.158,30 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES, S.L. – Servei neteja i 
manteniment clavegueram 

48.769,53 

CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua Potable mes de 
gener 2016 

135.572,86 

FCC AQUALIA, S.A. – Fra. Retribució aigua mes de febrer 
2016 

243.007,64 
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FCC AQUALIA, S.A. – Fra. Regularització retribució any 2015 9.456,49 
CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua potable mes de 
febrer 2016 

134.891,21 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei manteniment i 
conservació Jardins 

7.179,46 

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

308.355,73 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
al públic Policia Local mes de febrer 2016 

10.948,08 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadors 
Policia Local mes de febrer 2016 

6.386,38 

ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL – Consum elèctric 
mes de març 2016 

19.471,04 

ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL – Consum elèctric 
mes de març 2016 

129.838,58 

ORTIZ BARNES, JOAN ROMA – Servei aula de teatre mpal 
mes de febrer 2016 

5.190,90 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei tractament de rebuig dipòsit 
controlat mes de febrer 2016 

17.577,64 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES, S.L. – Servei neteja i 
manteniment clavegueram 

48.769,53 

SERVEIS MARITIMS I COSTERS DE LA MEDITERRANIA – 
Temporada 2016 instal·lació, manteniment, retirada i 
emmagatzematge elements abalisament platges 

24.200,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Retribució aigua mes de març 2016 243.007,64 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges mes de març 
2016 

52.928,28 

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

219.395,99 

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

146.117,60 

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

86.715,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja àrees esbarjo mes de 
març 2016 

18.467,64 

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

13.809,08 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei 
intermediació en matèria d’Habitatge mes de març 2016 

10.431,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – 
Desenvolupament Pla Local de Ciutadania mes de març 2016 

16.591,67 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Primer Trim. Vuitena anualitat de la  
Construcció CTRM 

494.250,56 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Liquidació interessos primer Trim. De 
la vuitena anualitat de la construcció del CTRM 

231.842,67 
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ETRA BONAL, S.A. – Contracte manteniment semàfors 9.903,33 
TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.S. Quota rènting 
plaques Fotovoltaiques mes de novembre 2015 Ceip Àngels 
Alemany, Pere Torrent i Teatre 

9.221,82 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.S. Quota rènting 
plaques Fotovoltaiques mes d’octubre 2015 Ceip Àngels 
Alemany, Pere Torrent i Teatre 

7.661,18 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.S. Quota rènting 
plaques Fotovoltaiques mes de desembre 2015 Ceip Àngels 
Alemany, Pere Torrent i Teatre 

6.370,76 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.S. Quota rènting 
plaques Fotovoltaiques mes de setembre 2015 Ceip Àngels 
Alemany, Pere Torrent i Teatre 

9.181,25 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, S.S. Quota rènting 
plaques Fotovoltaiques mes d’ agost 2015 Ceip Àngels 
Alemany, Pere Torrent i Teatre 

9.225,25 

ETRA BONAL, S.A. – Instal·lació de polsadors per a vianants 7.595,71 
GENERALITAT CATALUNYA – Cànon residus 1r. Trim. 2016 202.761,63 
SUMA TOTAL ............ 2.959.141,26 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador mes de febrer 
de 2016 

6.341,37 

CLUB RALLY CLASSIC. ORG – Organització Rally Costa Brava 
Històric 2016 

23.999,61 

JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR URB. – Conveni urbanístic 
construcció rotonda Av. Alegries i Av. Sra. De Rossell cert. 
Núm. 1 

41.067,96 

SISTEMES D’EMMAGATZAMENTS I TRANSPORTS- Subm. 
Contenidors metàl·lics  

21.084,25 

SUMA TOTAL ............ 92.493,19 € 
 
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 110.768,92 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 
2.959.141,26 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
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TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
92.493,19 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
14.32. – (...) 
 
14.33. – (...) 
 
14.34. – (...) 
 
14.35. – (...) 
 
14.36. - PADRÓ ESCOLES I CURSETS - TERCER TRIMESTRE CURS 
2015/2016 
 
REF EXP.: G212016000339  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
ESCOLES I CURSOS ESPORTIUS, corresponent al TERCER TRIMESTRE DEL 
CURS 2015/2016,  que importa la quantitat de DOTZE MIL SET-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC  CÈNTIMS,  (12.742,85 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a)  Del 15 d’abril al 14 de juny de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2016 directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 
b) A partir del dia 15 de juny de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
   
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
 
14.37. - PADRÓ AIGÜES TRIMESTRAL - PRIMER TRIMESTRE 
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REF EXP.: G212016000340  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la  TAXA PEL  
SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D´AIGUA POTABLE, corresponent al  
PRIMER TRIMESTRE de 2016, que importa la quantitat de UN MILIÓ DOS-
CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS, (1.269.456,80 €) 
 

Consum d’aigua 598.314,91 
Repercussió cànon 527.696,83 
Conservació de comptadors 25.465,23 
I.V.A. aigua 112.671,00 
I.V.A. conservació comptadors 5.308,83 

   
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
      

a) Del 13 d’abril al 14 de juny de 2016, en període voluntari, tots els 
dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 

b) A partir del dia 15 de juny de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ 
Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
14.38. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000344  
 
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: 
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NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

31/16 CONCEPTES VARIS (E) 1.176,97 
32/16 CONCEPTES VARIS (V) 8.316,81 

TOTAL  9.493,78 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 9.493,78 euros. 
 

SERVEIS A LA PERSONA 
 

BENESTAR I FAMILIA 
 
14.39. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


