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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 16/2016 
Dia: 22 de abril de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:10 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, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
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 Delegat 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO, Regidor Delegat 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 15 de abril de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
16.1. – (...) 
 
16.2. – (...) 
 
16.3. – (...) 
 
16.4. – (...) 
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16.5. – (...) 
 
16.6. – (...) 
 
16.7. – (...) 
 
16.8. – (...) 
 
16.9. – (...) 
 
16.10. – (...) 
 
16.11. – (...) 
 
16.12. – (...) 
 
16.13. – (...) 
 
16.14. - MODIFICACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE VIALITAT 
 
REF EXP.: G122016000066  
 
Vist que amb data 9 d’octubre de 2003 es va acordar per Comissió de 
Govern la creació d’una Comissió de Vialitat amb la corresponent aprovació 
dels membres constituents de la mateixa. 
 
Vistos els darrers acords de la Junta de Govern de data 22 d’agost de 2008, 
12 de setembre de 2011, 30 de gener de 2012, 11 de març de 2013, 27 de 
maig de 2013 i 7 d’agost de 2015, pels quals es procedia a modificar els 
membres assistents a la Comissió de Vialitat, a conseqüència de les 
modificacions produïdes a l’estructura organitzativa d’aquest ajuntament. 
 
Vist que amb data 8 d’abril de 2016 amb el Decret núm. 2016LLDA000726 
s’aprova el canvi de la delegació especial en matèria d’autorització i control 
d’ocupació de la via pública que gaudia la Sra. Lluïsa Baltrons Molina a favor 
del Sr. Antonio Jesús Lorente Estepa. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
Per això, a la Junta de Govern s’acorda: 
 
PRIMER. Modificar els membres assistents a les reunions en el sentit que 
aquesta comissió restarà formada pels següents: 
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La Comissió estarà presidida pel Regidor d’Ordenació del Trànsit, 
Estacionament i Mobilitat, Sr. ALBERT ROBERT RIBOT. 
 
Formaran part com a vocals: 
 

• Sr. JOSEP LLUÍS LLIRINÓS MORENO, Regidor de Seguretat 
Ciutadana  

• Sr. ANTONIO JESÚS LORENTE ESTEPA, Regidor de Via Pública 
• Sr.  JOAQUIM MARTIN SANJUAN, Cap de la Policia Local.  
• Sr.  JORDI BERTRAN ESGLEAS, Sots Inspector de la Policia Local.  
• Sr.  JORDI AULET CORNEY, Enginyer municipal.  
• Sr.  JOAN BERNAT PANÉ, Regidor d’Obra Pública i Serveis de 

manteniment. 
 
Actuarà com a Secretari, el funcionari de la Secció de Mobilitat i Transports, 
Sr. CARLOS SÁNCHEZ MUÑOZ. 
 
SEGON. Tots ells podran delegar en cas d’impossibilitat d’assistència. 
 
TERCER. Comunicar als membres assistents a la Comissió de Vialitat, 
l’esmentat acord. 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
16.15. – (...) 
 
16.16. – (...) 
 
16.17. – (...) 
 
16.18. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR i L’EMPRESA TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 
SL., PER A OCUPAR UNA PART DE LA PARCEL.LA MUNICIPAL 
SITUADA AL C/ CIENFUEGOS AMB UN MÒDUL PER AL SERVEI 
D'AMBULÀNCIA. 
 
REF EXP.: G112016000167 – CONVENI 17/16 
 
Vist que l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SL. és 
l’adjudicatària del contracte de servei del transport sanitari urgent i no 
urgent del lot E, Girona, per part del Servei Català de la Salut del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els quals precisen 
disposar d’un espai per prestar aquest servei a Lloret de Mar, en el que hi 
instal.laria un mòdul en el que hi hauria la infraestructura necessària per 
poder prestar el servei i aparcar els vehicles sanitaris. 
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Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar disposa d’una parcel.la situada al c/ 
Cienfuegos (al costat del CAP de Fenals), en la que des de l’any 2008 en 
una part d’aquesta finca hi tenia instal.lat el seu mòdul l’anterior empresa 
contractista del servei de transport sanitari urgent i no urgent adjudicat pel 
Servei Català de la Salut. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar necessita disposar del servei de 
transport sanitari urgent en relació als esdeveniments que organitza. 
 
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 l’Ajuntament de Lloret de Mar i 
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SL., l’objecte del qual ocupar una 
part de la parcel.la de propietat municipal situada al c/ Cienfuegos (al costat 
del CAP de Fenals) amb la instal.lació d’un mòdul en el que hi haurà la 
infraestructura necessària per poder prestar el servei, així com l’espai 
necessari per aparcar els vehicles sanitaris. Com a contraprestació als 
compromisos que adopta l’Ajuntament de Lloret de Mar, TSC es compromet 
a prestar anualment unes hores de servei de transport sanitari urgent per 
encàrrec municipal, en relació a actes i esdeveniments organitzats per 
l’Ajuntament.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA 
SL., i  a la Policia Local, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.19. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FINAL DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA NOVA CASERNA, EN LA FASE 
1-A 
 
REF EXP.: G112016000169 13/15 PN SP 
 
Vist que en data 10/09/2015 la Junta de Govern Local adjudicà a l’empresa 
OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, el contracte administratiu d’obra 
consistent en la finalització de les obres d’urbanització de l’entorn de la 
Nova Caserna, en la Fase 1-A, per un import de 69.966,29 € IVA a part. 
 
Vist que en data 22/02/2016, representants de la corporació, la direcció 
facultativa de l’obra i l’empresa contractista varen  signar l’acta de 
comprovació del replanteig i autorització d’inici de l’obra. 
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Vist que en data 22/03/2016 l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA 
presenta proposta de liquidació de l’obra signada per la direcció facultativa 
als efectes de la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist que en data 05/04/22016 els serveis tècnics de planejament i gestió 
urbanística emeten informe favorable, el qual conclou el que es transcriu a 
continuació: 
 

“Vistes les necessitats sorgides durant l’execució de les obres de la 
Fase 1-A del projecte d’Urbanització de l’entorn de la nova caserna de 
Policia Local, vist que els imports de les partides corresponen a preus 
continguts en projecte, s’informa que la quantitat total a la que 
ascendeix la certificació de liquidació presentada, correspon a 
l’execució de les partides contingudes en el projecte adjudicat, amb 
les variacions d’amidaments que s’han  donat  en els capítols 
següents i, en síntesi, pel motiu principal que s’indica: 
 

Capítol    

1.Enderrocs  Per major nombre de tala d’arbres 847,36 
2.Moviment 
Terres 

 El calaix del vial s’ha fet 50 cm més ample 2.253,42 

3.Paviments  
La canal amb peça de formigó de Breinco en 
ambdos costats del vial necessària per rematar el 
vial. 

5.980,78 

4.Sanejament  
Un pou més i major nombre de canals de recollida 
d’aigua. 5.463,35 

5.Millores  

Durant l’execució dels treballs, per part de  la 
policia s’adverteix que degut a l’estat actual dels 
terrenys i la possibilitat de properament destinar 
aquesta superfície a un ús més definitiu es 
converteix en innecessari l’execució dels treballs 
continguts en la millora nº 2 del plec. Trobant-se 
aquesta millora en la partida del capítol 5, es 
valora i es detreu l’import de la seva execució. 

-7.902,58 
 

  PEM 6.642,33 

 
L’import total de liquidació de l’obra ascendeix a la suma de 
76.658,14 € Iva a part, la diferència existent amb l’import adjudicat 
representa un 9,56 % que no  supera el 10% de l’import 
d’adjudicació del contracte, per la qual cosa,  d’acord amb allò 
establert a l’article 107.3 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic .  
 
És per tot això que s’informa favorablement la proposta de certificació 
de liquidació presentada per l’empresa adjudicatària i supervisada i 
signada per la direcció facultativa de l’obra, que ascendeix a un total 
de 76.658,14 € Iva a part, el que s’informa als efectes oportuns sens 
perjudici, per descomptat del que l’òrgan competent consideri més 
adient.” 



 
 
 

6 
 

 
Vist allò que disposa l’article 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, així com l’article 235 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 17 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, l’òrgan 
competent per la present decisió es la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local,  ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR la certificació de liquidació final de l’obra consistent en 
la finalització de les obres d’urbanització de l’entorn de la Nova Caserna, en 
la Fase 1-A, adjudicada OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA a per un import 
total 76.658,14 € IVA a part.  
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA, a 
la intervenció municipal i a la Secció de planejament i gestió urbanística. 
 
16.20. - BAIXA VEHICLES MUNICIPALS 
 
REF EXP.: G112016000176  
 
Vist que el Cap de Servei de Manteniment sol·licita donar de baixa els 
vehicles a sota detallats, donat que actualment es troben en desús i no es 
considera convenient la seva reparació a causa dels greus desperfectes: 
 

• RENAULT TRÀFIC, matrícula GI-9187-BG 
• NISSAN CABSTAR TL, matrícula 0073 DKX 

 
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 de baixa definitiva els vehicles abans esmentats. Aquesta 
baixa inclou la baixa de la pòlissa d’assegurança, la baixa de trànsit, la del 
inventari municipal i el seu desballestament. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a Manteniment, a Intervenció Municipal i 
Inventari municipal; a la Policia Local pel seu desballestament i a la 
corredoria d’Assegurances Ribé Salat Broker de Seguros y Reaseguros, als 
efectes procedents.  
 
16.21. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE 
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SUBMINISTRAMENT, A TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN TURISME 
ELÈCTRIC MARCA NISSAN, MODEL LEAF ACENTA BERLINA 109CV 5P 
AUTOMÀTIC PER A LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000177 (Exp. 02/16 PNSP) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 18/03/2016, va acordar requerir 
a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA a fi que en el 
termini màxim de 5 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 urgent, del subministrament, a través de rènting, d’un 
turisme elèctric marca Nissan, model Leaf Acenta berlina 109CV 5P 
automàtic, per a la Policia Local. 
 
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 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT 
SA el contracte administratiu del subministrament, mitjançant rènting, d’un 
turisme elèctric marca Nissan, model Leaf Acenta berlina 109CV 5P 
automàtic, per a la Policia Local, 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:    Quota mensual de 498,08 €, IVA a part, durant 60 mesos 
- Termini de lliurament:  30 dies, a comptar des de la data de 

signatura del contracte. 
 

L’empresa financera amb la que es signarà el contracte de rènting és: 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA. 
 
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, 
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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 1320.204000 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 Policia Local, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
16.22. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA SERVEI CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT D'UN CASAL D'ESTIU A L'ESCOLA ANGELS 
ALEMANY 
 
REF EXP.: G112016000178 01/14 PO 
 
Vist que per part del Sr. Xavier Amaya Castaño, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en l’execució del servei consistent en el 
desenvolupament d’un casal d’estiu a l’Escola Angels Alemany.(01/14 PO) 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 14/04/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu en data 
02/06/2014. 
 
Vist l’informe emès per la secció d’Educació en data 15/01/2016, conforme 
és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 

JAVIER AMAYA CASTAÑO Exp. 01/14 
PO 

1.468,50€ NP.320140 
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SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.23. - ADJUDICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT,  PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE 
TEMPORADA AMB CODI D'ACTIVITAT GU-09 (QUIOSC DE VENDA DE 
BEGUDES I GELATS) A LA PLATJA DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000179 (Exp. 06/15 – autorització) 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 679/2015 de data 30/03/2016, 
ratificat per l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/04/2016, va 
acordar requerir al Sr. ADRIÀ PASSARELL FONTAN, 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 i complementària, 
per tal de poder procedir a  l’adjudicació, mitjançant procediment obert, 
tramitació ordinària, de l’autorització per a l’explotació del servei de 
temporada amb codi d’activitat GU-09 (Quiosc de venda de begudes i 
gelats) a la platja de Lloret de Mar.  
 
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 del Sr. ADRIÀ PASSARELL FONTAN, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 30/03/2016, a la 
vista de l’informe emès pels Servei Tècnics de data 23/03/2016. 

  
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar al Sr. ADRIÀ PASSARELL FONTAN l’autorització  
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, per a l’explotació del 
servei de temporada amb codi d’activitat GU-09 (Quiosc de venda de 
begudes i gelats) a la platja de Lloret de Mar, en base a la proposta 
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efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 30/03/2016, amb 
subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el cànon i  la durada de 
l’autorització són els següents: 
 

- Cànon:   14.505 €/ any 
- Durada:  temporada 2016, que comprendrà el període que 

l’organisme oficial competent determini en la corresponent resolució 
d’aprovació del Pla de distribució d’usos de temporada de les platges 
de Lloret. D’acord amb l’establert en el Reglament per a la gestió dels 
serveis i activitats a les platges de Lloret de Mar (en endavant 
RGSAP), els adjudicataris estaran obligats a prestar el servei dins del 
període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, excepte que 
causes de força major ho impedeixin i així s’autoritzi per Junta de 
Govern Local. 
 

 
SEGON.- 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. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. ADRIÀ PASSARELL FONTAN, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
(Servei de Costes), i a la secció de Medi Ambient (Platges) i de Rendes - 
Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, als efectes corresponents. 
 
16.24. - CONTRACTE  MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, DE MAQUINARI INFORMÀTIC 
 
REF EXP.: G112016000180  
 
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtic en data 20/04/2016, a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament, 
mitjançant rènting, de dues impressores multifunció d’alta gamma amb les 
següents prestacions mínimes: 
 

 -Tecnologia d’impressió LED / LÀSER - COLOR. 
 -Impressió,escaneig, copiat i fax. 

           -Impressió A3 i A4 color 
           -Velocitat: Mínim A4, 23 ppm mono i A3,23 ppm mono 
           -Velocitat: Mínim A3, 13 ppm color i A3,13 ppm color 
           -Connectivitat: USB, 10/100/1000 Ethernet. 
           -Dúplex estàndard. 
  -250 Gb mínim d’emmagatzemament intern. 

 
Atès que des de la secció d’Informàtica s’ha sol.licitat pressupost per dur a 
terme el refererit subministrament a les empreses INFORMÀTICA LA SELVA  
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i NETBYNET Consulting de Sistemes SL,  que presentessin pressupost per 
dur a terme els referits treballs, essent el més satisfactori als interessos 
municipals els presentats per l’empresa NETBYNET Consulting de Sistemes 
SL , que ascendeix a la quantitat de 72,80€/mes, IVA a part, durant 60 
mesos, i amb una quota residual de 100€, IVA a part. L’empresa financera 
serà GRENKE RENTING. 
 
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 subministrament, amb l’empresa 
NETBYNET Consulting de Sistemes SL,  l’objecte del qual consisteix en el 
subministrament de dues impressores multifunció d’alta gamma, mitjançant 
rènting,  per un import de 72,80€/mes, IVA a part, durant 60 mesos, i amb 
una quota residual de 100€, IVA a part. L’empresa financera serà GRENKE 
RENTING. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9260/20600 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció d’Informàtica i la Intervenció municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
16.25. - CONTRACTE MENOR INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA  DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE LA LLAR D'INFANTS LOLA 
ANGLADA 
 
REF EXP.: G112016000181 25/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal en data 5 d’abril de 
2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el 
subministrament i instal·lació d’un sistema de detectors d’incendis i 
polsadors per la millora de les instal·lacions de protecció contra incendis de 
la Llar d’infants Lola Anglada. 
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa CHUBBPARSI 
que aportés pressupost per dur a terme el  subministrament, que ascendeix 
a la quantitat de 5.274,57€ 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 subministrament a amb l’empresa 
CHUBBPARSI, l’objecte del qual consisteix el subministrament i instal·lació 
d’un sistema de detectors d’incendis i polsadors per la millora de les 
instal·lacions de protecció contra incendis de la Llar d’infants Lola Anglada, 
per un import de 5.274,57 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3236 63200 del pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a  CHUBBPARSI, a la secció de 
Activitats  i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
16.26. - CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING, D'UN VEHICLE DESTINAT ALS SERVEIS D'INSPECCIÓ 
D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G112016000182 26/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 13/04/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra consistent en 
subministrament, mitjançant rènting, d'un vehicle destinat als serveis 
d’inspecció d'aquest ajuntament. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses ALPHABET 
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU I BANSACAR AUTORENTING  que 
presentessin pressupost per l’esmentat subministrament, essent el més 
satisfactori als interessos municipal el presentat per l’empresa ALPHABET 
ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU, que ascendeix a la quantitat de 353,81 
€/mes , IVA a part, durant un període de 48 mesos. 
 
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. 
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament amb l’empresa 
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU , l’objecte del qual consisteix 
en rènting d’un vehicle marca Fiat model Panda 4x4, per un import de 
353,814 €/mes , IVA a part, per un període de 48 mesos. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1522 20400 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 les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Serveis Públics  i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.27. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D´UN ESPAI PÚBLIC A LA PLAÇA 
PERE TORRENT 
 
REF EXP.: G112016000183  Concessió 06/12 
 
Vist que per part del Sr. Touton, s’ha sol·licitat la devolució de la fiança 
dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació de la concessió 
administrativa per a la utilització privativa d’un espai públic a la plaça Pere 
Torrent.(concessió 06/12) 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 17/03/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu bancari en 
data 21/08/2012. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 19/04/2016, conforme és 
procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
LICITADOR LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
Sr. Christophe Touton Concessió 

06/12 
2.550,00€ NP.320140 

 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.28. - PRÒRROGA EXPRESSA I LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
DE SERVEIS CONSISTENT EN LA GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DELS 
CENTRES CÍVICS DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000184 (Exp. 08/14 PNSP) 
 
Vist que, mitjançant Decret d’Alcaldia n. 1892/2014, de data 10/07/2014, 
es va adjudicar al Sr. MARC CARRERAS RODRIGUEZ el contracte  de servei 
consistent en la gestió i dinamització dels centres cívics de Lloret de Mar, 
amb una durada de 2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura, 
i, amb possibilitat de pròrroga de forma expressa, mitjançant acord de 
l’òrgan de contractació, per un any més. L’esmentat contracte es va 
formalitzar en data 11/07/2014. 
 
Vist l’informe emès per la secció de Participació Ciutadana en data 
12/04/2016, a través del qual es proposa la pròrroga de l’esmentat 
contracte per un any més, és a dir, des del dia 11/07/2016 fins al dia 
10/07/2017, d’acord amb la clàusula 3ª (Durada) del contracte.  
 
Vist que, a dalt citat informe posa de manifest la necessitat d’ampliar el 
nombre d’hores dedicades a les tasques objecte del contracte fins a 1.887 
hores, el que representa un increment del preu del contracte fins a un total 
de 17.160 €/any, IVA a part, aplicable a partir de la data d’inici de la 
pròrroga expressa del contracte fins a la seva finalització. 
 
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. 
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La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Prorrogar el contracte administratiu del servei de gestió i 
dinamització dels centres cívics de Lloret de Mar, adjudicat al Sr. MARC 
CARRERAS RODRIGUEZ en data 10/07/2014,  per un any més, és a dir des 
del dia 11/07/2016 fins al dia 10/07/2017, d’acord amb el que disposa la 
clàusula 3ª (Durada) de l’esmentat contracte.  
 
SEGON.- Modificar el citat contracte administratiu de serveis, en el sentit 
d’ampliar el nombre d’hores dedicades a les tasques objecte del contracte 
fins a 1.887 hores el que representa un increment del preu del contracte 
fins a un total de 17.160 €/any, IVA a part. 
 
TERCER.- La citada modificació serà efectiva a partir del dia 11/07/2016 i 
finalitzarà 10/07/2017. Es farà amb càrrec a la partida 16/9240/22602 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. MARC CARRERAS 
RODRIGUEZ, a la Intervenció Municipal i a la Secció de Participació 
Ciutadana, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.29. – (...) 
 
16.30. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DE LA SELVA i AQUEST AJUNTAMENT, PER L'ASSESSORAMENT 
TÈCNIC EN MATÈRIA D'ARQUITECTURA TÈCNICA (INFORME I 
REVISIÓ DE PRIMERES OCUPACIONS i DEVOLUCIÓ FIANCES). 
 
REF EXP.: G112016000186 - CONVENI 18/16 
 
Vist que el CONSELL COMARCAL DE LA SELVA disposa d’un servei 
d’assessorament a municipis per part dels seus serveis tècnics. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està interessat en continuar 
l’assessorament tècnic i urbanístic continuat per informar i revisar les 
primeres ocupacions i per devolució de fiances prèviament dipositades. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 conveni entre aquest Ajuntament i el CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, l’objecte del qual és la col.laboració d’un 
arquitecte tècnic del Consell per informar i revisar les primeres ocupacions i 
per devolució de fiances prèviament dipositades, en els termes que figuren 
en les condicions tècniques i econòmiques del servei ofertat. 
 
SEGON.- Anirà a càrrec de l’Ajuntament de Lloret de Mar la quantitat de 
3.348,80 €, de conformitat a l’Ordenança Fiscal n. T06 del Consell Comarcal 
de la Selva, que fixa la taxa vigent per assessorament d’un arquitecte tècnic 
en 36 €/hora més despeses de desplaçament. Hi ha suficient consignació 
pressupostària a la partida 16.1522.22706 del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Aquesta acció es realitzarà en el període comprès entre els dies 
09/05/2016  a 08/07/2016, amb exclusió del període comprès entre el 20 
de juny a 1 de juliol, i representa una dedicació total de 98 hores (7 
setmanes). 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de La Selva, a la secció 
d’urbanisme i obres, a Recursos Humans i a la Intervenció municipal  per al 
seu coneixement. 
 
16.31. - SOL·LICITUD SERVEI GRATUÏT - AVALUACIÓ HIGIÈNICA I 
SANITÀRIA DE LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC 2016 
 
REF EXP.: 10602016000018 
 
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. 
 
Vistes les bases específiques reguladores del programa Pt05 “Avaluació 
higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic”, que té per objectius: 
 

- Avaluar i identificar els factors de risc de les piscines d’ús públic dels 
municipis.  

- Informar les autoritats sanitàries per tal que es duguin a terme les 
actuacions oportunes amb el qual es preveu realitzar el control 
higienicosanitari de piscines de titularitat privada dels equipaments 
d’allotjaments turístics i del parc aquàtic del municipi de Lloret. 

 
Atesa la necessitat de realitzar els controls higiènics i sanitaris estipulats per 
la normativa sectorial es considera necessari sol·licitar ajut en el marc del 
programa Pt05, de servei directe finançat íntegrament per Dipsalut i gratuït 
per als ajuntaments, que inclou les següents accions: 
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- Visita d’avaluació dels vasos de totes les piscines d’ús públic.  
- Identificació del risc associat a les instal·lacions.  
- Comunicació dels resultats de l’avaluació a l’autoritat sanitària.  

 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a DIPSALUT el servei directe per dur a terme les 
accions previstes en el Programa Pt05 “Avaluació higiènica i sanitària de les 
piscines d’ús públic” per un nombre de 60 establiments. 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Dipsalut i a la secció d’Activitats 
Ambientals. 
 
16.32. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - EDICIÓ DEL LLIBRE: 
"NARCÍS MACIÀ DOMÈNECH (1855-1933), TRAJECTÒRIA D'UN 
LLORETENC QUE VA FER FORTUNA A LES AMÈRIQUES" 
 
REF EXP.: 10602016000019 
 
Vist l’edicte de la Diputació de Girona (Comunicació Cultural), d’aprovació 
inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments, publicat al BOP 
número 18, del 28 de gener de 2016. 
 
Vist l’edicte de la Diputació de Girona (Comunicació Cultural), de publicació 
de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments per a l’any 2016. 
 
 Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2016, amb la presentació de : 
 

� EDICIÓ DEL LLIBRE: “Narcís Macià Domènech (1855-1933), 
trajectòria d'un lloretenc que va fer fortuna a les amèriques” 

 
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. Sol·licitar a la Diputació de Girona (Comunicació Cultural), un ajut 
de 3.000,00 €, destinats a sufragar les despeses derivades de l’edició del 
llibre. 
 
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 (Comunicació 
Cultural) i  a la l’Arxiu Municipal d’aquest ajuntament. 
 
16.33. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - ESTUDI I CREACIÓ DE 
PÚBLIC DEL TEATRE MUNICIPAL 
 
REF EXP.: 10602016000020 
 
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través 
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), ha publicat al DOGC 
número 7095 del 11/04/2016, la resolució CLT/895/2016, de 23 de març, 
per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de 
l’Oficina  de Suport a la iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases 
específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit de les 
arts. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
concretament per a les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions per a activitats complementàries a la programació professional 
estable de determinat equipaments escènics i musicals (Annex1-punt11), 
amb la presentació de: 
 

� Estudi i creació de públic del Teatre Municipal 
 
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 al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), una ajuda de 
6.000,00 €. 
 
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 al departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
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Cultural (OSIC) i al Regidor Delegat i la secció de Comunicació Cultural 
d’aquest ajuntament. 
 
16.34. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I EL 
TRACTAMENT DELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS QUE ES 
CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS DE L'ARXIU MUNICIPAL DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000187 01/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 04/04/2016 per l’arxiver municipal, a través del 
qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei 
consistent en el SERVEI DE GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS 
AUDIOVISUALS QUE ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD 
Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 178 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vist allò que disposa el considerant 50 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública, als efectes de tramitar el procediment amb anunci de 
licitació.  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en el SERVEI DE GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS 
AUDIOVISUALS QUE ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, i obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil del contractant i 
tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques regulador del procediment per a l’adjudicació de l’esmentat 
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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 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 26 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
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”. 
 
16.35. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL  SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING, DE 2 
VEHICLES MARCA RENAULT, MODEL SCÈNIC LIMITED ENERGY DCI 
110 EURO 6 DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000163 (Exp. 02/16 PN) 
 
Vist que en data 04/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del subministrament, 
mitjançant rènting, de 2 vehicles de marca Renault, model Scènic Limited 
Energy DCI 110 Euro 6 destinats al servei de la Policia Local, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment negociat amb 
publicitat, tramitació urgent, a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- ANDACAR 2000 SA 
Plica núm. 2.- ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 
Plica núm. 3.- LEASEPLAN SERVICIOS SA 
Plica núm. 4.- TRANSTEL SA 
Plica núm 5.- BANCO SANTANDER SA 

 
Vist que en dates 31/03/2016 i 01/04/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 12/04/2016 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 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, 
per un import de 2.026,98 € de quota mensual, IVA a part, per tots dos 
vehicles, durant 36 mesos.  
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Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol·licitada, a l’adjudicació del contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT 
SA  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 3.648,56 €, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI de qui signa 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 plec de condicions.  

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 
3/2011.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 77 del RD Legislatiu 
3/2011 

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

9. 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 la 
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 1320/20400 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la Policia Local. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
16.36. - DONAR COMPTE - TREBALLADORA QUE PASSA A LA 
SITUACIÓ D'INCAPACITAT PERMANENT EN GRAU DE TOTAL 
 
REF EXP.: G132016000075 – 67-2016-DIV-INCAP  
 
Es dóna compte als reunits, del comunicat tramés per la Direcció Provincial 
de l’INSS de Girona, rebut en aquest Ajuntament el dia 20/04/2016, pel 
qual es posa en coneixement que la treballadora laboral fixa d’aquest 
Ajuntament, amb categoria d’Educadora de Llar d’Infants, adscrita a la 
Secció d’Educació, Sra. MARIA CARMEN MARTIN ESTEBAN, ha passat a la 
situació d’Incapacitat Permanent en grau de Total, amb efectes econòmics 
del passat dia 16/03/2016. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
16.37. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000055  
 
FASE AD CODI 220 
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CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Plantació d’arbres i planta 
arbustiva ornamental diversos carrers 

10.872,00 

FABREGAS IMMOBLES, S.L. – Obres adequació places 
aparcament motos Zona aparcament vehicles Sa Caleta 

5.947,31 

CHUBB PARSI, S.L. – Instal·lació Sistema detector incendis i 
polsadors per millora instal·lacions contra incendis Llar 
infants Lola Anglada 

6.382,23 

SUMA TOTAL ............ 23.201,54 € 
 
FASE ADO CODI 240 
 
CREDITOR EUROS 
PCL 2010, S.L. – Servei Prevenció Legionel·la  instal. 
Esportives 2016 

6.834,08 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Recepció i 
Atenció al Públic Policia Local mes de març 2016 

11.703,12 

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

6.826,82 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Desplegament 
del projecte tarda jove mes de març 2016 

4.684,50 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa 
recaptació executiva mes de febrer 2016 

66.926,06 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa 
recaptació executiva mes de març 2016 

91.558,44 

CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua potable mes de 
març 2016 

142.839,72 

MAGMACULTURA, S.L. – Servei vigilància instal·lacions 
esportives mes de març 2016 

18.813,53 

CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES, S.L. – Servei neteja i 
manteniment clavegueram mes de març 2016 

48.769,55 

SUMA TOTAL ............ 398.955,82 € 
 
FASE O CODI 400 
 
CREDITOR EUROS 
ARGON INFORMATICA, S.A. – Treballs d’ampliació magatzem 
Can Saragossa  cert. Núm. 4 i sobrecost 

15.198,94 

SERVEIS D’ESPECTACLE FOCUS – Actuació espectacle 
“Marits i Mullers” el dia 11/03/16 

9.800,64 

TRADESEGUR, S.A. – Subm. Dispositiu portàtil detector 
substàncies estupefactes Policia Local 

6.110,50 

PERES SPORT, S.L. – Subm. Munició Tir Policia Local  6.462,10 
MUR D’ART, S.L. – Treball obra mur rocalla per contenció de 6.609,46 
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terres entre C/ França i Cala Canyelles, cert. Nº 1 
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. – Obra enderroc 
edificació Ctra. Vila de Blanes Cert. 1 i última 

34.574,54 

RUBAU TARRES, S.A. – Obres de millora del Ferm i 
Adequació de voreres C/ Senyora de Rosell Cert. Núm. 1 

33.413,07 

GENIS NEGRE VILA – Projecte aparcament Can Xardó 7.350,75 
SUMA TOTAL ............ 119.520,00 € 
 
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: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 23.201,54 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 
398.955,82 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
119.520,00 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
16.38. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000422  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

39/16 CONCEPTES VARIS (E) 11.795,82 
40/16 CONCEPTES VARIS (E) 3.944,21 

TOTAL   15.740,03 
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Importa la present relació de dates la quantitat de 15.740,03 euros. 
 
16.39. - 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 

12/03 AL 13/03 ABONAMENT TRANSPORT 15,00 
12/03 AL 13/03 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 27.982,76 
12/03 AL 13/03 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 500,00 
19/03 AL 20/03 CANON INSTAL.LACIONS 605,04 
19/03 AL 20/03 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 450,00 
19/03 AL 20/03 APARCAMENTS MUNICIPALS 750,00 
05/04 AL 15/04 SUBMINISTRAMENT AIGUA  7.511,11 
09/04 AL 15/04 CURSOS MUNICIPALS 492,50 
09/04 AL 15/04 ABOCADOR 19.130,59 
09/04 AL 15/04 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 8.757,80 
09/04 AL 15/04 UTILITZACIÓ INSTAL. ESPORTIVES 6.297,00 
09/04 AL 15/04 APARCAMENTS MUNICIPALS 6.714,45 
09/04 AL 15/04 GRUA POLICIA 545,00 
09/04 AL 15/04 MULTES OMCC/OMVP 450,00 
09/04 AL 15/04 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 221,00 
09/04 AL 15/04 FOTOCOPIES 204,00 
09/04 AL 15/04 IMPOST CONSTRUCCIÓ  7.421,50 
09/04 AL 15/04 TAXA URBANÍSTICA 589,00 
09/04 AL 15/04 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 62,00 
09/04 AL 15/04 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
09/04 AL 15/04 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.265,15 
09/04 AL 15/04 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 845,00 
09/04 AL 15/04 PADRÓ GOSSOS 76,38 
09/04 AL 15/04 IMPOST BÉNS IMMOBLES 10.301,50 
09/04 AL 15/04 ABONAMENT TRANSPORT 123,90 
09/04 AL 15/04 AUTORITZACIÓ PLATGES 1.100.762,78 
09/04 AL 15/04 FIANCES DETER. BÉNS PÚBLICS 5.068,00 
09/04 AL 15/04 FIANCES MEDI AMBIENT 3.273,88 
09/04 AL 15/04 CANON INSTAL.LACIONS 605,04 
09/04 AL 15/04 VENDA DE CARTRÓ I ENVASOS 9.731,13 
09/04 AL 15/04 VENDA UTILITZACIÓ DEIXALLERIA 14.009,20 
09/04 AL 15/04 UTILITZACIÓ INSTAL.DEIXALLERIA 8.485,83 
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09/04 AL 15/04 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 13.679,11 
09/04 AL 15/04 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 6.965,00 
09/04 AL 15/04 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 3.603,09 
09/04 AL 15/04 MOSTRES COMERCIALS 761,21 
09/04 AL 15/04 MERCADERIES 63,20 
09/04 AL 15/04 TAULES I CADIRES 1.490,75 
09/04 AL 15/04 PLUSVALUA 3.078,62 
09/04 AL 15/04 SERVEIS ARXIU 60,00 
09/04 AL 15/04 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 771,90 

TOTAL   1.273.774,42 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  1.273.774,42 €. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
16.40. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
REFORMA INTERIOR PER L'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A ÚS 
ADMINISTRATIU (ARXIU MUNICIPAL) UBICAT A LA PLANTA 
SOTERRANI DE L'AVGDA. VILA DE BLANES, 8-10-12 DE LLORET DE 
MAR 
 
REF EXP.: U312016000012  
 
FETS: 
 
1.- D’iniciativa municipal, l’enginyer tècnic industrial Rubén EGEA i GÓMEZ 
ha redactat el Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior per l’adequació 
d’un local destinat a ús administratiu (arxiu municipal) ubicat a la planta 
soterrani de l’Avgda. Vila de Blanes, 8-10-12 de Lloret de Mar, amb un 
pressupost total entre ambdues fases de 120.721,99 € iva inclòs. 
 
2.- L’Enginyer Tècnic Municipal, en data 15 d’abril de 2016, i l’Arquitecta 
Municipal en data 18 d’abril de 2016, han emès informes favorables als 
efectes de la seva aprovació inicial.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- La modificació del Pla especial urbanístic de la Residència Esportiva (PE-
2) aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 13 de novembre 
de2010 i publicat al BOP en data 26 de maig de 2011 qualifica el local sota 
rasant, segons plànol de zonificació núm. 9, d’equipament públic i l’art. 13 
de la seva normativa urbanística estableix l’ús administratiu com admès. 
 
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 53 del Decret Legislatiu 
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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 36 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
III.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia-presidència de data 10 de juliol 
de 2015, l’òrgan competent per la present decisió es la Junta de Govern 
Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic i Executiu de reforma interior 
per l’adequació d’un local destinat a ús administratiu (arxiu municipal) 
ubicat a l’Avgda. Vila de Blanes, 8-10-12 de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’enginyer tècnic industrial Rubén EGEA i GÓMEZ, 
amb un pressupost conjunt entre ambdues fases de 120.721,99€ iva inclòs. 
  
SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 
dies, amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d'Anuncis, 
durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, si s’escau.  
 
QUART.- Notificar el present acord al redactor del projecte, a la Intervenció 
Municipal, a l’Àrea d’Organització i RRHH, i a l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

OBRES 
 
16.41. – (...) 
 
16.42. – (...) 
 
16.43. – (...) 
 
16.44. – (...) 
 
16.45. – (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
16.46. – (...) 

 
SERVEIS A LA PERSONA 
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EDUCACIÓ 
 
16.47. - SUBVENCIONS COMPRA DE LLIBRES AMB MOTIU DE LA 
DIADA DE SANT JORDI - CENTRES EDUCATIUS DE LLORET - CURS 
2015-2016 
 
REF EXP.: G432016000001  
 
Vist l’informe favorable de la Regidoria d’ Educació, per a la subvenció de la 
compra de llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi. 
 
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 subvenció destinada a la compra de llibres pel curs 
2015-2016 amb motiu de la Diada de Sant Jordi pels centres educatius 
Esteve Carles, Pere Torrent, Pompeu Fabra, Àngels Alemany, Immaculada 
Concepció, Ramon Coll i Rodés, Rocagrossa, Institut - Escola i Centre de 
Formació d’Adults (CFA), per un import de 350,00 euros per a cadascun. 
Per les llars d’infants municipals Lola Anglada i Els Pops, per un import de 
150,00 euros per a cadascuna. I per la Oficina de Català de Lloret de Mar 
per un import de 300,00 euros. 
 
SEGON. Comunicar el present acord als centres interessats, a la Intervenció 
i a la Tresoreria municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
16.48. - SUBVENCIONS DESTINADES A LES REVISTES ESCOLARS 
DEL CURS 2015-2016 ALS CENTRES EDUCATIUS DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G432016000002  
 
Vist l’ informe favorable de la Regidoria d’ Educació, per a la subvenció de 
les revistes escolars. 
 
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 subvenció destinada a les revistes escolars pel curs 
2014-2015, pels centres educatius Esteve Carles, Pere Torrent, Pompeu  
Fabra, Àngels Alemany, Immaculada Concepció, Ramon Coll i Rodés, 
Rocagrossa i Institut - Escola,  per un import de 450 euros per a cadascun. 
 



 
 
 

29 
 

SEGON. Comunicar el present acord als centres interessats i a la 
Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 

CULTURA 
 
16.49. - ATORGAMENT SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS 
 
Vistes les Bases que regulen el procediment a seguir per a la sol.licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en 
forma d’ajut econòmic, atorga i estableixi l’Ajuntament de Lloret de Mar, per 
a la realització d’activitats de caire cívic, solidari, juvenil, esportiu i cultural, 
en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvencions, 
aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre.  
 
Vist que Obreria de Santa Cristina i Montphoto han presentat la sol.licitud 
corresponent, per la que demanaven la subvenció de 2015. 
 
Vist allò establert en els articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; i en els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
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: Atorgar les subvencions a les entitats sol.licitants corresponents a 
l’exercici 2015, segons la proposta de la comissió d’avaluació:  
 
Entitat  Import  
Obreria de Santa Cristina  6.000 € 
Montphoto  8.000 € 
 
Segon: Quant a l’acceptació, notificar als beneficiaris que una vegada 
comunicada la concessió de l’ajut, si no es manifesta el contrari en el 
termini de 15 dies després de la recepció de l’acord, la subvenció s’entendrà 
com acceptada.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i al departament 
d’Intervenció d’aquest Ajuntament.   
 

ESPORTS 
 
16.50. – (...) 
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SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 

 
MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

 
16.51. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


