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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 19/2016 
Dia: 13 de maig de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:07 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 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
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 6 de maig de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
19.1. – (...) 
 
19.1. – (...) 
 
19.1. – (...) 
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19.1. – (...) 
 
19.2. – (...) 
 
19.3. – (...) 
 
19.4. – (...) 
 
19.5. – (...) 
 
19.6. – (...) 
 
19.7. – (...) 
 
19.8. – (...) 
 
19.9. – (...) 
 
19.10. – (...) 
 
19.11. – (...) 
 
19.12. – (...) 
 
19.13. – (...) 
 
19.14. – (...) 
 
19.15. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
19.16. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D'UNA 
APLICACIÓ SMARTCITY 
 
REF EXP.: G112016000205 34/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Cap de Secció  en data 20/04/2016, a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el subministrament 
d’una aplicació SmartCity, els criteris i objectius de la qual són els següents: 
 
- Disseny i creació de la plataforma-aplicació SmartCity. Entrada de 
continguts. 
- Integració de 400 llicències per a poder distribuir lliurament. 
- Integració en el web d’un gestor d’incidències (Bústia de Comunicats). 
- Definició d’accions i disseny d’una campanya de màrqueting. 
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Atès que des de la secció de Participació Ciutadana s’ha sol·licitat el 
pressupost  a l’empresa BEECUBU SCP, que ascendeix a la quantitat de 
14.800 €, IVA a part, amb un termini de finalització de màxim 3 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. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa BEECUBU SCP, de 
subministrament d’una aplicació SmartCity, per un import de 14.800,00 €, 
IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9260/62601 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a BEECUBU SCP, a la secció de 
Participació Ciutadana i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
19.17. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 
DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DELS JARDINS DE 
SANTA CLOTILDE DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000223 (Exp. 02/16 PO) 
 
Vist que en data 12/01/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei consistent 
en conservació, manteniment i neteja dels Jardins de Santa Clotilde de 
Lloret de Mar, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment obert, 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.- MOIX, SERVEIS I OBRES SL 
Plica núm. 2.- FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR  
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Vist que en dates 07/04/2016, 08/04/2016 i 20/04/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 09/05/2016 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 MOIX, SERVEIS I OBRES SL, per un import 
de 5.814,33 €/mes, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES SL  per tal de 
què, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 6.977,20 €, d’acord amb el que disposa a la 
clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

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

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

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

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

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

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

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’article 78 apartats a), b), e) i 
h) del RD Legislatiu 3/2011. No obstant, la solvència tècnica i 
professional exigida quedarà acreditada amb la presentació de la 
classificació del contractista del Grup O, subgrup 6, categoria A.   

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

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/1711/22799 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Patrimoni Cultural. 
 
19.18. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA DE 
TEATRE 'ELS BOSCOS D'EN WILLIAM' DE L'ASSOCIACIÓ TEATRAL 
QUANTUS TEATRE 
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REF EXP.: G112016000224 35/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 04/05/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra “Els boscos  
de William” de l’ASSOCIACIÓ TEATRAL QUANTUS TEATRE que tindrà lloc al 
Teatre de Lloret, el dia 14/05/2016 a les 21:00h, per un import de 3.000 € 
exempt d’IVA. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb l’ASSOCIACIÓ TEATRAL 
QUANTUS TEATRE  l’objecte del qual consisteix en l’obra  “Els boscos  de 
William”, que  tindrà lloc al Teatre de Lloret el dia 14/05/2016 a les 21:00 
h.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’ASSOCIACIÓ TEATRAL 
QUANTUS TEATRE, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal per al 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
19.19. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SERVEIS CONSISTENT 
EN EL MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS 
 
REF EXP.: G112016000225 (Exp. 10/14 PN) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19/01/2015, va 
adjudicar, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació 
ordinària, el servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis 
municipals a l’empresa ZARDOYA OTIS SA, per un import de  15.120 €/any,  
IVA a part, segons contracte formalitzat en data 04/02/2015. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 23/02/2015, va acordar modificar 
l’objecte del citat contracte administratiu, ampliant l’objecte del contracte 
amb l’incorporació de l’aparell elevador amb codi RAE 15223-V, situat a la 
Casa de la Cultura, d’acord amb l’informe tècnic de la secció de Serveis 
Públics de data 16/02/2015. L’esmendada modificació suposa un increment 
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del preu del contracte, amb un cost de 840 € anuals, IVA a part. 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 18/09/2015, es van 
incorporar dos ascensors, situats a l’edifici nou de les dependències de la 
Policia Local de Lloret de Mar, a l’esmentat contracte de servei sense cap 
cost per l’Ajuntament, d’acord amb les millors presentades pel contractista, 
i, d’acord amb les condicions recollides als plecs de condicions 
administratives i tècniques que van regir la licitació, amb efectes a comptar 
des de la data del present acord.  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic de la secció de Serveis Públics en 
data 06/05/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat 
d’incorporar al contracte actual el servei de manteniment de dos aparells 
elevadors amb codis RAE 990011.201Z i 990011.202X instal·lats a la 
Piscina Municipal. 
 
Vist que aquesta modificació augmentarà proporcionalment el preu del 
contracte de manteniment per la incorporació dels citats aparells elevadors 
en 1.680 € per any, IVA a part. 
 
Vist el que disposa la clàusula 18 del plec de condicions que estableix la 
possibilitat de dur a terme una modificació del contracte en un percentatge 
màxim del 20 % del preu del contracte, i, vist que la suma total del cost de 
les incorporacions dels aparells elevadors a dalt esmentades suposa un 
increment total del 16,7 % del preu del contracte.  
 
Vist que l’empresa adjudicatària ZARDOYA OTIS SA va manifestar la seva 
conformitat amb l’esmentada modificació del contracte.  
 
Atès allò establert en l’art. 219 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a la modificació dels contractes administratius. 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Modificar el contracte administratiu de serveis consistent en el 
manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals, adjudicat a 
l’empresa ZARDOYA OTIS SA en data 19/01/2015, en el sentit d’ampliar el 
servei de manteniment del contracte actual amb l’incorporació de dos 
aparells elevadors amb codis RAE 990011.201Z  i 990011.202X, situats a la 
Piscina Municipal, d’acord amb l’informe de Serveis Públics de data 
06/05/2016, citat en la part expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Aquestes modificacions suposen un increment del preu del 
contracte, amb un cost de 1.680 € anuals, IVA a part. 
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TERCER.- La citada modificació serà efectiva a partir del dia 01/06/2016 i es 
farà amb càrrec a la partida pressupostària 3422 21200 del pressupost 
municipal. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa ZARDOYA OTIS S.A., a 
la Intervenció Municipal i a la Secció de Serveis Públics, per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
19.20. - RATIFICACIÓ ACORD i ADDENDA D'ADHESIÓ AL SERVEI DE 
LA FEMP, PER A LA GESTIÓ DE COBRAMENTS A L'ESTRANGER DE 
SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, A TITULARS I CONDUCTORS 
AMB DOMICILI FORA D'ESPANYA. 
 
REF EXP.: G112016000226 – CONVENI 09/16 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 05/02/2016, 
va acordar l’adhesió a la Central de Contractació de la FEMP, a fi de poder 
contractar les obres, serveis i subministraments que oferti la citada Central, 
i també al Servei Centralitzat per a la gestió de cobrament a l’estranger de 
sancions en matèria de trànsit, a titulars i conductors amb domicili fora 
l’Espanya, que té subscrit la Central de Contractació de la FEMP. 
 
Vist que en data 09/02/2016 es va signar un Acord entre aquest 
Ajuntament i la FEMP, per activar el Servei per a la gestió de cobrament a 
l’estranger de sancions en matèria de trànsit, a titulars i conductors amb 
domicili fora l’Espanya, així com una Addenda relativa al tractament de les 
dades personals de les que l’Ajuntament n’és responsable, signada en data 
09/05/2016. 
 
Atès, el que determina l’art. 205 del text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
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 l’Acord signat en data 09/02/2016 entre aquest Ajuntament i la 
FEMP, per activar el Servei per a la gestió de cobrament a l’estranger de 
sancions en matèria de trànsit, a titulars i conductors amb domicili fora 
l’Espanya, així com l’Addenda relativa al tractament de les dades personals 
de les que l’Ajuntament n’és responsable, signada en data 09/05/2016. 
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19.21. - ADHESIÓ A L'ACORD, DE 31 DE MARÇ DE 2016, ENTRE 
L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I LES ENTITATS 
INTEGRANTS DEL PROGRAMA D'HABITATGES D'INSERCIÓ SOCIAL. 
 
REF EXP.: G112016000227 – CONVENI 20/16 
 
Vist que aquest Ajuntament  des de l’any 2006 té conveni amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC) per gestionar dos habitatges,  amb l’objectiu 
de  continuar impulsant polítiques socials per prestar una atenció especial 
als col·lectius que pateixin exclusió o risc d’exclusió social, d’acord amb 
l’article 2 de la  Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’Habitatge. 
 
Vist que aquests dos habitatges són d’inserció social, d’acord amb l’article 3 
(i) de la mateixa Llei que defineix l’habitatge d’inserció com aquell gestionat 
per les administracions públiques  o per entitats sense afany de lucre que, 
en règim de lloguer o sota altres formes d’ocupació, es destina a atendre 
persones que requereixen una atenció especial. 
 
Vist l’Acord de 31 de març de 2016 signat entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i les Entitats integrants del programa d’habitatges d’inserció, del 
que es desprèn que per tal de donar compliment al que preveu el Pla per al 
Dret a l’Habitatge, els ajuntaments i les entitats s’han d’adherir  a dit 
protocol, que suposarà una aportació per a cada habitatge gestionat de 
1.200€ anuals, prèvia justificació de les despeses. 
 
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 l’adhesió a l’Acord de 31 de març de 2016 entre 
l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA i les Entitats integrants del 
programa d’habitatges d’inserció. 
 
SEGON.- Formar part de les entitats i ajuntaments que constitueixen la 
Xarxa d’Habitatges d’Inserció i que gestionen els programes d’habitatges 
d’inserció  per a l’any 2016. 
 
TERCER.- Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a l’any 
2016, un cop presentades les justificacions de les despeses corresponents 
relatives als habitatges d’inserció que es relacionen a continuació: 
 
DETALL DELS HABITATGES PRESENTATS A LA XHI: 
 

• Av. Vidreres, 130 b.1 esc.1 1r 2a 
• Can Rivalaigua, 1 1r 4a 
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QUART.- Notificar aquest acord a l’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, a la secció de Benestar i Família, a la Serveis Jurídics 
(subvencions) i a la Intervenció Municipal. 
 
19.22. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ 
'COSI FAN TUTTE' DELS ALUMNES DEL CONSERVATORI DE MÚSICA 
DE BADALONA 
 
REF EXP.: G112016000229 36/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 04/05/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’actuació “Cosi fan 
Tutte” dels ALUMNES DEL CONSERVATORI DE MÚSICA DE BADALONA que 
tindrà lloc al Teatre de Lloret, el dia 21/05/2016 a les 21:00h. 
 
Vist que des del CONSERVATORI DE MÚSICA DE BADALONA proposa 
l’equipament amb un catxet gratuït amb l’aportació d’un 20% de les 
entrades a favor de l’Ajuntament. 
 
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 5 de juliol de 2011, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb els ALUMNES DEL 
CONSERVATORI DE MÚSICA DE BADALONA l’objecte del qual consisteix en 
l’actuació “Cosi fan Tutte”, que  tindrà lloc al Teatre de Lloret el dia 
21/05/2016 a les 21:00 h.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al  CONSERVATORI DE MÚSICA 
DE BADALONA, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
19.23. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PER A L'ADQUISICIÓ DE 
LLICENCIES DE PRODUCTES MICROSOFT ANY 2016 
 
REF EXP.: 10602016000021 
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Vista la publicació al BOP de la província de Girona núm. 81 de data 28 
d’abril de 2016, de la Diputació de Girona (Sistemes i Tecnologies de la 
Informació) de l’Edicte d’aprovació de la convocatoria de subvencions als 
ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants per 
finançar projectes  i per facilitar l’accés a les noves tecnologies per a l’any 
2016. 
 
Atès, que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria, 
per aquest any 2015, amb el projecte presentat per la secció Informàtica 
d’aquest ajuntament que dur per títol:  
 

• ADQUISICIÓ DE LLICÈNCIES DE PRODUCTES MICROSOFT 2016  
Import sol·licitat: 9.000,00 € 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a Diputació de Girona (Sistemes i Tecnologies de la 
Informació), una ajuda de 9.000,00 € per a l’adquisició de llicències de 
productes “Microsoft”. 
 
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 (Sistemes i 
Tecnologies de la Informació) i la Secció d’informàtica d’aquest ajuntament. 
 
19.24. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA 
PREPARACIÓ DE LA PROPOSTA PER A LA CONVOCATÒRIA DE L'AJUT 
FEDER CATALUNYA 2014-2020. 
 
REF EXP.: G112016000230 37/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient en data 05/05/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de 
consultoria per a la preparació de la proposta per a la convocatòria de l’ajut 
FEDER Catalunya 2014-2020. 
 
Atès que des de la secció de Medi Ambient s’ha sol·licitat el pressupost a 
l’empresa EDENWAY SL que presentessin pressupost per dur a terme els 
referits treballs, que ascendeix a la quantitat de 5.000,00 €, IVA a part. 
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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 EDENWAY 
SL, l’objecte del qual consisteix en la consultoria per a la preparació de la 
proposta per a la convocatòria de l’ajut FEDER Catalunya 2014-2020 , per 
un import de 5.000,00€, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1522/22706 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa EDENWAY SL, a la 
secció de Medi Ambient i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
19.25. - TRASPÀS DEL SERVEI DE TEMPORADA A LES PLATGES DE 
LLORET DE MAR AMB EL CODI D'ACTIVITAT GU-13 PLATJA DE 
LLORET 
 
REF EXP.: G112016000231 – autorització (51) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en data 27/03/2013, va adjudicar al Sr. 
JUAN JOSE GRIMA GREGORIO l’autorització municipal per a l’explotació de 
serveis de temporada a les platges de Lloret de Mar, per a l’explotació de 
servei corresponent al codi d’activitat GU-13: Quiosc de venda de begudes 
envasades i gelats per la temporada 2013, corresponent a la platja de Lloret 
de Mar, per un cànon de 13.432,81 €/ anual, per al primer any, i prorrogat 
per a la temporada 2014, 2015 i 2016 mitjançant acord de Junta de Govern 
Local de data 17/03/2014, decret d’Alcaldia núm. 886/2015 de 30/03/2015 
i l’acord de Junta de Govern Local de 18/03/2016. 
 
Vist el document presentat  pel Sr. GRIMA, titular del servei núm. GU-13 de 
la platja de Lloret, en què sol·licita el traspàs de l’autorització a favor de la 
seva germana, la Sra. MARIA DEL CARMEN GRIMA GREGORIO. 
 
Vist que la Sra. MARIA DEL CARMEN GRIMA GREGORIO mitjançant 
instàncies de data 17/03/2016 (RGE2016006155) i de data 02/05/2016 
(RGE2016009543) ha acreditat la documentació exigida, d’acord amb les 
clàusules 13 i 17 del plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador de la licitació a dalt citada.  
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Atès el que determina l’art. 7 del Reglament per a l’ús, gestió dels serveis i 
aprofitament de les platges de Lloret de Mar, així com la documentació 
presentada. 
 
Vist que segons el que disposa la clàusula 6 del plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques regulador de la licitació a dalt citada, 
l’autoritzat ha de constituir de la garantia definitiva i complementària de 
l’autorització. 
  
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.- Atendre la petició formulada pel Sr. JUAN JOSE GRIMA GREGORIO 
i traspassar l’autorització corresponent al servei amb el codi d’activitat núm. 
GU-13: Quiosc de venda de begudes envasades i gelats a favor de la seva 
germana la Sra. MARIA DEL CARMEN GRIMA GREGORIO segons el que 
s’estableix el PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES I 
JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 
URGENT, PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE LLORET DE 
MAR, aprovat per l’acord de Junta de Govern Local  de data 14/01/2013 i  
modificat per l’acord de Junta de Govern Local de data  11/02/2013. 
 
SEGON.- Requerir a la Sra. MARIA DEL CARMEN GRIMA GREGORIO,  per tal 
de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la recepció d’aquest acord, procedeixi a la constitució de  la garantia 
definitiva per un import de 675,00 € i complementaria de 405,00 €. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats, a la 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. 
 
19.26. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ-PO FEDER 2014-2020. 
 
REF EXP.: 10602016000022 
 
Vista la proposta impulsada pel Consell Comarcal de la Selva de Turisme 
Cultural vinculada al Vescomtat de Cabrera emmarcada dins de la 
convocatòria de subvencions del Programa PO FEDER de Catalunya 2014-
2020 del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
(ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març de 2016), dirigida a posar en valor un 
dels elements històrics i culturals més rellevants dels municipis de la 
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comarca i a generar una oferta integrada i potent de productes turístics-
culturals al seu voltant,  
 
Vist que el Vescomtat de Cabrera fou una de les senyories feudals més 
importants de Catalunya des del segle XI fins el segle XIX amb molts 
elements històrics coneguts: patrimoni, personatges, fets, literatura... El 
terme de Lloret de Mar a partir del segle XI va pertànyer als vescomtes de 
Girona que posteriorment s’anomenaren vescomtes de Cabrera. És 
patrimoni d’aquesta època l’església parroquial de Sant Romà (l’actual 
ermita de les Alegries) i el castell de Sant Joan. 
 
Vist que s’ha considerat oportú participar a la part d’actuacions comunes del 
projecte “El producte turístic-cultural del Vescomtat de Cabrera”, amb 
l’objectiu de potenciar el patrimoni cultural i augmentar la competitivitat de 
l’oferta turística. 
 
Vist que l’Ajuntament te interès en participar la modalitat B del projecte que 
constitueix les següents actuacions: 
 
CONCEPTUALITZACIÓ 

• Conceptualització del producte turístic (global + components) 
 
VALORITZACIÓ D’ELEMENTS DE PATRIMONI MATERIAL I IMMATERIAL 

• Senyalització in situ d’elements patrimonials i localitzacions clau 
• Disseny i identificació d’itineraris d’autodescoberta multiformat 
• Aplicatius d’interpretació virtual dels elements/itineraris 

 
INTEGRACIÓ DE L’OFERTA EXISTENT 

• Portat web Vescomtat de Cabrera (promoció+comercialització) 
• Integració d’oferta existent al portal (anàlisi + adequació + 

integració) 
 
CREACIÓ D’OFERTA COMPLEMENTÀRIA 

• Desenvolupament de nous productes/experiències/serveis en 
col·laboració públic-privat. 

 
MÀRQUETING, PROMOCIÓ I SUPORT A LA COMERCIALITZACIÓ 

• Edició de materials gràfics i multimèdia globals 
• Edició de materials gràfics i multimèdia  de productes 
• Atracció de nous públics 
• Accions promocionals globals 
• Accions promocionals de productes 
• Incorporació del Vescomtat a estratègia turística territorial 
• Incorporació de productes Vescomtat a estratègia turística territorial 
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Vist que aquesta participació es concretarà en una aportació econòmica de 
set mil euros (7.000€) anuals d’acord amb la modalitat B, durant el període 
2017-2020 al projecte, 
 
Vist que aquesta participació està inclosa dins la convocatòria PO FEDER 
2014-2020 la qual subvenciona el 50% dels projectes presentats, 
 
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 participació a la proposta vinculada al Vescomtat de 
Cabrera emmarcada dins la convocatòria PO FEDER de Catalunya 2014-
2020. 
 
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. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, 
Turisme, Patrimoni Cultural i a l’Arxiu Municipal per al seu coneixement. 
 
19.27. - APROVACIÓ DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I  L'AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR. 
 
REF EXP.: G112016000236 – CONVENI 21/16 
 
Vist que en data 11/01/2006, es va signar un Conveni Marc entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb 
l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i les 
obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de 
Protecció de la Salut puguin subscriure en relació amb la prestació de 
serveis de protecció de la salut.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 26/11/2010, es va aprovar el 
conveni d’encàrrec de la prestació de serveis de protecció de la salut entre 
l’Agència de Protecció de la Salut i aquest Ajuntament, per realitzar 
inspeccions i assessorament en matèria de salut. 
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Vist que cal renovar la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya amb l’Ajuntament, es creu necessari per raons de seguretat 
jurídica i d’organització redactar un nou conveni. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el DEPARTAMENT 
DE SALUT de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte regular 
l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de Lloret de Mar per a la prestació dels 
serveis mínims de salut pública de competència local que s’especifiquen a 
l’annex d’aquest conveni, sense que suposi cap contraprestació econòmica 
per l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Aquest  conveni  finalitzarà el dia 31/12/2018, amb possibilitat de   
pròrroga expressa abans de la data de venciment. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, així com a la Secció d’Activitats, per al seu coneixement. 
 
19.28. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE AQUEST AJUNTAMENT i 
MANRESA I FILLS SL., PER AUTORITZAR L'EXTRACCIÓ DE TERRES 
DE L'ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
REF EXP.: G112016000237 – CONVENI 22/16 
 
Vist que en data 08/01/2008 l’empresa GBI Serveis SAU, va presentar el 
projecte de la fase III de millora i adequació de l’abocador controlat, en 
base al projecte bàsic aprovat, per començar l’execució de les obres 
necessàries d’ampliació del vas actual, el qual es va aprovar per la Junta de 
Govern Local en data 08/08/2008. 
 
Vist que, amb les obres d’excavació per a l’ampliació del vas de l’abocador, 
es generà un volum molt important de terres excedents i es van retirar 
perquè d’altra manera destorbarien la normal gestió de les deixalles a 
l’abocador. Les terres es van dipositar a l’antic abocador de terres i runes ja 
clausurat. 
 
Vist que, en data 28/04/2016, l’empresa MANRESA I FILLS SL., presenta 
una instància sol·licitant poder retirar uns 2.000 m3 de les terres que 
l’Ajuntament de Lloret de Mar té acopiades a l’antic abocador de runes. 
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Aquestes terres serien destinades a l’obra d’ampliació de la carretera N-II al 
tram Sils-Maçanet.  
 
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’empresa MANRESA 
I FILLS SL., l’objecte del qual és autoritzar a dita l’empresa per fer 
l’extracció de material rocós i terres fins a un total de 2.000 m3 i a un preu 
de 1,00 €/m3, prèvia comunicació a l’Ajuntament. La destinació de les terres 
retirades ha de ser l’obra d’ampliació de la carretera N-II al tram Sils-
Maçanet. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa MANRESA I FILLS SL., a la 
Secció de Gestió Tributària, a la Intervenció Municipal i a Serveis Públics, 
per al seu coneixement. 
 
19.29. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE LA 
COMPRAVENDA, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DE LA PLAÇA D'APARCAMENT NÚM. 1 
EXTERIOR DEL CONJUNT RESIDENCIAL 'MAJESTIC-DOS' DE LLORET 
DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000238 01/16 – subhasta 
 
Vist que en data 19/02/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa per a la 
compravenda, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DE LA PLAÇA D’APARCAMENT NÚM. 1 EXTERIOR DEL 
CONJUNT RESIDENCIAL “MAJESTIC-DOS” DE LLORET DE MAR, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment obert, a tal efecte, i 
va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques 
corresponents. 
 
Vist que els anuncis relatius a la convocatòria d’aquest procediment van ser 
publicats al BOP n. 67/2635 de data 08/04/2016 i en DOGC n. 7062 en 
data30/03/2016. 
 
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes es van presentar les 
següents pliques: 
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PLICA NÚM. 1.- PABLO MINGUEZ DE LUZ 
 
Vist que en dates 09/05/2016 i 10/05/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1 i 2 respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vistes les proposta presentada pel licitador en aquesta subhasta pública i 
d’acord amb la el plec de condicions que regeix el procediment licitatori, la 
Mesa de Contractació, en la reunió de data 10/05/2016, va valorar les 
pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents valoracions, va 
proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació DE LA PLAÇA 
D’APARCAMENT NÚM. 1 EXTERIOR DEL CONJUNT RESIDENCIAL “MAJESTIC-
DOS” per un import de 12.000 € al Sr. PABLO MINGUEZ LUZ. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  Requerir al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, per tal de què en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, presentin la següent documentació, d’acord amb el 
que disposa la clàusula 9 del plec de condicions: 
 

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

- Justificar el pagament les despeses de publicació a què l’adjudicatari 
està obligat per un import de 248,94 €. 

 
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. 
 



 
 
 

19 
 

TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, 
així com a la Intervenció municipal i a la secció d’Urbanisme. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
19.30. - RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA - CONTRACTACIÓ 
PERSONAL PER SUBSTITUCIÓ 
 
REF EXP.: G132016000091 – 75-2016-DIV-SUBST 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 de maig de 2016, en relació a la 
contractació de personal per substitució. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
10 de maig de 2016, per la qual es procedí per necessitats del servei a la 
contractació de la Sra. NATALIA GRIFÉ SANCHEZ com a Educadora de la 
Llar d’ Infants (Cat C1) per efectuar la substitució del permis de maternitat 
de la treballadora municipal Sra. Meritxell Marcos Deyàs. La contractada 
començà a treballar el dia 10 de maig d’enguany i dins del període de 
contractació quedaran incloses les vacances li corresponguin pel temps 
treballat. S’efectua contracte d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 
19.31. - RATIFICACIO RESOLUCIÓ ALCALDIA - NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ PER SUBSTITUCIÓ TITULAR DE LA PLAÇA 
ARQUITECTE SUPERIOR 
 
REF EXP.: G132016000092  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 9 de maig 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  
9 de maig de 2016, per la qual es procedí al nomenament del Sr. JOAN 
SALVADOR SURIS SALA 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 
11/05/2016 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). 
 
19.32. - APROVACIÓ CONVENI INDIVIDUAL EN PRÀCTIQUES ENTRE 
L' EMPRESA ECONOMIA SOLIDARIA D'INSERCIÓ SLU- CARITAS 
DIOCESANA DE GIRONA I L' AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR PER A 
LA INSERCIÓ LABORAL 
 
REF EXP.: G132016000093  
 
Vist que Càritas Diocesana de Girona i l’empresa Economia Solidaria d’ 
inserció SLU  tenen signat un conveni de col.laboració des del 2012 per a  
l’inserció sociolaboral de persones amb risc d’ exclusió social. 
 
Vist el conveni marc signat per Càritas Diocesana i l’ Ajuntament de Lloret 
de Mar. 
 
Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Regim jurídic i procediment administratiu comú. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i l’empresa Economia 
solidària d’ inserció SLU, per a la realització de practiques d’ una persona a 
la Secció d’Esports. 
 
SEGON. Les pràctiques s’ efectuaran dins el mes de maig d’ enguany, a raó 
de 40 hores de pràctiques. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’empresa Economia Solidaria per a l’ 
inserció per al seu coneixement.  
 
19.33. - CONTRACTACIÓ EDUCADORES DE LLAR INFANTS - 
CONTRACTE LABORAL FIX 
 
REF EXP.: G132016000096 – 2-2016-SEL-EDU-LLAR INFANTS  
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Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 de maig d’enguany, en relació a la 
contractació de dues Educadores de Llar d’Infants amb contracte laboral de 
caràcter indefinit.  
 
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 
10 de maig de 2016, per la qual es procedí a contractar, de conformitat 
amb la proposta del Tribunal Qualificador del procés de selecció amb Ref. 2-
2016-SEL-EDU-LLAR-INFANTS, com a Educadores de Llar d’Infants 
(Cat.C1), amb contracte laboral de caràcter indefinit i amb efectes 17 de 
maig d’enguany, a les Sres. NATALIA GRIFÉ SANCHEZ i ESTHER CUARTERO 
CASCALES.  
 
19.34. - RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA- NOMENAMENT 
FUNCIONARIA INTERINA 
 
REF EXP.: G132016000097 – 83-2016-DIV-REDU-JORN 
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 de maig d’enguany, en relació al 
nomenament de 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 
10 de maig de 2016, per la qual es procedí al nomenament com a 
funcionària interina, de la Sra. JUDITH SALMERON TAPIA, amb categoria 
d’Educadora de Llar d’Infants (Cat C1), per cobrir la tercera part de la 
jornada de treball de la funcionària Sra. ROSA COLLS ARROYO, adscrita a la 
Secció d’Educació-Llar d’ Infants.  
 
La nomenada començarà a treballar el dia 18 de maig d’enguany fins a la 
incorporació al seu lloc de treball a jornada complerta, de la titular de la 
plaça i dins del període de nomenament quedaran incloses les vacances que 
li corresponguin pel temps treballat. 
 
19.35. - RATIFICACIO CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ D' 
URGÈNCIA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 
 
REF EXP.: G132016000098  
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Vist el Decret d’Alcaldia de data 9 de maig de 2016, en relació a la 
convocatòria del procés de selecció d’urgència d’un/a arquitecte/a tècnic/a i 
l’aprovació de les corresponents bases. 
 
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 9 
de maig de 2016, per la qual es procedí a ordenar la convocatòria i aprovar 
les corresponents bases del procés de selecció d’urgència d’Arquitecte/a 
Tècnic/a. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
19.36. – (...) 
 
19.37. – (...) 
 
19.38. - APROVACIO DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000066  
 
FASE AD CODI 220 
 
CREDITOR EUROS 
MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓ, S.L. – Servei Concert 
Prevenció Integral nº Concert 3342/16 de maig a desembre 
2016 

4.848,10 

ZEBA PRODUCCIONS, S.L. – Servei Televisió de Lloret 
(Anul·lació per fi de contracte) 

-38.164,41 

SUMA TOTAL ............ -33.316,31 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
SERSA – Servei ajuda a domicili Usuaris SAD Mpal març 
2016 

7.616,00 

SERSA – Servei ajuda a Domicili SAD Proped  mes de març 
2016 

13.440,00 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment Jardins mes 
de març 2016 

20.666,51 

CINESI – Anàlisis del Transport Urbà de Lloret Certificació 5.082,00 
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núm. 1 
CARMONA E HIJOS, S.A. – Subm. Material divers 6.019,37 
PROACTIVA SERVEIS AQUÀTICS, S.L. – Servei vigilància 
Platges Setmana Santa  

7.217,77 

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINQUISTICA – Aportació Mpal 
any 2016 

48.433,13 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrquing Pl. Pere 
Torrent mes d’abril 2016 

11.495,48 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrquing Sa Caleta 
mes d’abril 2016 

11.448,11 

EDENWAY, S.L. – Servei Consultoria per a la preparació de la 
Proposta Convocatòria Ajut FEDER Catalunya 2014-2020 

6.050,00 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància pàrquing Barri dels 
Pescadors mes d’abril 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància pàrquing Fenals 
Autobusos mes d’abril 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància pàrquing Costa 
Carbonell mes d’abril 2016 

11.369,16 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida escombraries abril 
2016 

146.117,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei de neteja i manteniment 
Àrees d’esbarjo abril 2016 

18.467,64 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei gestió Deixalleria abril 2016 13.809,08 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida Selectiva mes d’abril 
2016 

86.715,64 

CLECE, S.A. – Servei de neteja mes d’abril de 2016 114.259,72 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja platges abril 2016 52.928,28 
GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de resta en planta de 
triatge abril 2016 

394.717,39 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de rebuig en dipòsit 
controlat abril 2016 

28.291,99 

SALICRU, S.A. – Subm. SAI informàtica amb 4 anys de 
manteniment inclòs 

6.776,00 

SUMA TOTAL ............ 1.033.659,19 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
EUREST  CATALUNYA, S.L. – Beques menjador mes de març 
2016 

5.492,45 

IBERMODUL, S.A. – Treballs execució Mampares divisòries 
nova oficina Urbanisme al carrer sant Pere  

33.216,09 

TIC SERVEIS, SCP – Organització, descripció i catalogació 
documents Arxiu Mpal abril 2016 

5.566,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte Tarda 
Jove mes d’abril 2016 

4.684,50 
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FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Pla Local de 
Ciutadania mes d’abril 2016 

16.591,67 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
Intermediació en matèria Habitatge abril 2016 

10.431,00 

SUMA TOTAL ............ 75.981,71 € 
 
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 -33.316,31 euros, 
corresponents a compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 
SEGON: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase ADO CODI 240), d’import 
1.033.659,19 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 
75.981,71 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
19.39. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
REF EXP.: G212016000506  
 
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 

25/03 AL 25/03 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 13.409,83 
28/03 AL 28/03 ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS 71.827,00 
28/03 AL 28/03 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 8,84 
28/03 AL 28/03 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 14,40 
28/03 AL 28/03 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 12.454,27 
29/04 AL 06/05 ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS 452.876,05 
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29/04 AL 06/05 VENDA DE LLIBRES 335,00 
29/04 AL 06/05 ACT. DIVERSES CULTURA I PATRIMONI 760,00 
29/04 AL 06/05 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 15.235,50 
29/04 AL 06/05 LLOGUER INSTAL.LACIONS 3.698,50 
29/04 AL 06/05 SUBMINISTRAMENT AIGUA 3.531,58 
29/04 AL 06/05 APARCAMENTS MUNICIPALS 17.560,95 
29/04 AL 06/05 GRUA POLICIA 855,00 
29/04 AL 06/05 IMMOBILITZACIÓ POLICIA 30,00 
29/04 AL 06/05 PUPILATGE POLICIA 19,00 
29/04 AL 06/05 IMPOST CONSTRUCCIÓ  8.949,58 
29/04 AL 06/05 TAXA URBANÍSTICA 610,00 
29/04 AL 06/05 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
29/04 AL 06/05 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL  15,50 
29/04 AL 06/05 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2.151,18 
29/04 AL 06/05 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.287,00 
29/04 AL 06/05 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 161,00 
29/04 AL 06/05 PADRÓ GOSSOS 54,00 
29/04 AL 06/05 PADRÓ CEMENTIRI 4.128,00 
29/04 AL 06/05 LLAR D’INFANTS 433,60 
29/04 AL 06/05 ABONAMENT TRANSPORT 78,90 
29/04 AL 06/05 ALTRES INGRESSSOS 28,03 
29/04 AL 06/05 AUTORITZACIÓ PLATGES 14.505,00 
29/04 AL 06/05 CANON HORTS MUNICIPALS 197,24 
29/04 AL 06/05 COMPENSACIÓ CONSUM PISCINA 16.837,07 
29/04 AL 06/05 FIANCES DETERIOR.BÉNS PÚBLICS 6.387,60 
29/04 AL 06/05 FIANCES MEDI AMBIENT 121,44 
29/04 AL 06/05 FIANCES CONTRACTES 2.988,00 
29/04 AL 06/05 FOTOVOLTÀICA 7.814,04 
29/04 AL 06/05 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
29/04 AL 06/05 LLOGUER PARKING 145,20 
29/04 AL 06/05 ALTRES INSTAL.LACIONS 280,00 
29/04 AL 06/05 INSTAL.LACIONS CENTRES CÍVICS 40,00 
29/04 AL 06/05 INSTAL.LACIONS CULTURALS 302,00 
29/04 AL 06/05 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 7.330,64 
29/04 AL 06/05 ENSENYAMENTS ESPECIALS 236,00 
29/04 AL 06/05 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 13.025,00 
29/04 AL 06/05 INSTAL. ANUNCIS DOMINI PÚBLIC 14.921,40 
29/04 AL 06/05 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 123.342,29 
29/04 AL 06/05 MOSTRES COMERCIALS 168,45 
29/04 AL 06/05 OCVP MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
29/04 AL 06/05 MERCADERIES 101,20 
29/04 AL 06/05 RESERVERS ESPAIVIA PÚBLICA 22.436,55 
29/04 AL 06/05 TAULES I CADIRES  3.664,90 
29/04 AL 06/05 PLUSVALUA 40.980,76 
29/04 AL 06/05 SERVEIS REPOGRAFIA 286,19 
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29/04 AL 06/05 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 1.723,20 
TOTAL   888.449,23 

 
Importa el present càrrec la quantitat de 888.449,23 €. 
 
19.40. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000507  
 
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 

46/16 CONCEPTES VARIS (E) 1.780,76 
47/16 CONCEPTES VARIS (V) 34.647,60 
LL1614 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 95.353,75 
LL1615 MULTES VOLUNTÀRIA ESTRANGERS (E) 60,00 
LL1616 MULTES EXECUTIVA (E) 1.380,00 
LL1617 INSOLVÈNCIA (E) 1.128,46 
LL1619 AFECCIÓ/DERIVACIÓ (E) 4.998,89 
LL1620 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 60.051,81 
LL1621 MULTES VOLUMTÀRIA (E) 30,00 
LL1622 IMPORT INFERIOR A 10 € (E) 50,26 

TOTAL   199.481,53 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 199.481,53 euros 
 
19.41. – (...) 
 
19.42. – (...) 
 
19.43. – (...) 
 
19.44. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRES 
 
19.45. – (...) 
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19.46. – (...) 
SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 

 
MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

 
19.47. – (...) 
 
19.48. – (...) 
 
19.49. – (...) 
 
19.50. – (...) 
 
19.51. – (...) 
 
19.52. – (...) 
 
19.53. – (...) 
 
19.54. – (...) 
 
19.55. – (...) 
 
19.56. – (...) 
 
19.57. – (...) 
 
19.58. – (...) 
 
19.59. – (...) 
 
19.60. – (...) 
 
19.61. – (...) 
 
19.62. – (...) 
 

OBRA PÚBLICA I SERV. PÚB. DE MANTENIMENT 
 
19.63. - APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRES DE MILLORA 
DEL SANEJAMENT A LES EBARS: POLÍGON INDUSTRIAL I I JARUCO 
1 
 
Ref. exp.: M332016000012  
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Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal de data 11 de maig de 2016, 
relatiu a l’aprovació de Informe-Acta d’Aprovació extern, emès pel 
coordinador de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de 
l’empresa DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., en relació a les 
obres de millora del sanejament a les EBARS: Polígon Industrial I de 
l’avinguda Alegries i Jaruco 1. 
 
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 l’Informe-Acta d’Aprovació favorable emès pel coordinador 
de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de l’empresa DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., relatiu al Pla de Seguretat i Salut de 
les obres de obres de millora del sanejament a les EBARS: Polígon 
Industrial I de l’avinguda Alegries i Jaruco 1. 
 
Segon.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, 
S.L., empresa coordinadora de la seguretat i la salut de l’obra, i a l’empresa 
CUBES I CONTENIDORS PALLARÈS, SL, com a adjudicatària.Vista la 
Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
19.64. - APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRES CANVI 
CANONADA DE LA XARXA RESIDUAL DE L'AVINGUDA PAU CASALS 
 
Ref. exp.: M332016000013  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal de data 11 de maig de 2016, 
relatiu a l’aprovació de Informe-Acta d’Aprovació extern, emès pel 
coordinador de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de 
l’empresa DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., en relació a les 
obres de canvi de canonada de la xarxa residual de l’avinguda Pau Casals, 
en el tram situat entre el pou de registre núm. 3962 i el núm. 1315. 
 
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 l’Informe-Acta d’Aprovació favorable emès pel coordinador 
de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de l’empresa DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., relatiu al Pla de Seguretat i Salut de 
les obres de canvi de canonada de la xarxa residual de l’avinguda Pau 
Casals, en el tram situat entre el pou de registre núm. 3962 i el núm. 1315.  
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Segon.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, 
S.L., empresa coordinadora de la seguretat i la salut de l’obra, i a l’empresa 
CUBES I CONTENIDORS PALLARÈS, SL, com a adjudicatària. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


