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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 42/2016 
Dia: 21 de octubre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 09:30 a 10:15 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 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT, 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): 
 
JOAN BERNAT PANE 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 13 de octubre de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
42.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - SOC/XARXA D'IMPULSORS 
DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE JUVENIL 2016 
 
REF EXP.: 10602016000028 
 
Vist l’escrit tramès per la Generalitat - Servei d'Ocupació de Catalunya pel 
qual ens comuniquen que ens han atorgat la subvenció següent: 
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• SOC-XARXA D'IMPULSORS DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE 
JUVENIL A CATALUNYA: 31.987,44€ 

 
Vist que l’ajut anirà a la contractació del tècnic pel desenvolupament del 
programa XIMP, el qual sembla ser s’ha de donar d’alta en el grup A2, el 
cost salarial d’aquesta contractació pel període d’un any i jornada 
complerta, és el que a continuació es detalla:  
 

Cost total anual Subvenció SOC Aportació Ajuntament 
45.614,21 € 31.987,44 € 13.626,78€ 

 
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.- Acceptar la subvenció de 31.987,44 €, concedida per la 
Generalitat de Catalunya - Servei d'Ocupació de Catalunya.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), 
la secció de Joventut, Recursos Humans, Intervenció i Tresoreria d’aquest 
ajuntament. 
 
42.2. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA N. 2728/2016 - DEMORA 
EN EXECUCIÓ DEL COTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ, 
MANTENIMENT I NETEJA DELS JARDINS DE SANTA CLOTILDE DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000553 (Exp. 02/16 PO) 
 
Vist que en data 14/10/2016, es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2728/2016 la demora en execució del contracte de conservació, 
manteniment i neteja dels  jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar.  
 
Vist que, per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia n. 2728/2016 dictat en data 
14/10/2016, del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 2728/2016 
DE DATA 14/10/2016 
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REF. EXP.:DEMORA EN EXECUCIÓ DEL COTRACTE DE SERVEI DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DELS JARDINS DE SANTA 
CLOTILDE DE LLORET DE MAR 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS G112016000552 (Exp. 02/16 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 13/05/2016 va adjudicar a 
l’empresa MOIX, SERVEIS I OBRES SL, el contracte administratiu de serveis 
consistent en conservació, manteniment i neteja dels Jardins de Santa 
Clotilde de Lloret de Mar, per un import de 5.814,33€/mes, IVA a part. 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 30/09/201 va acordar que 
l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR (a partir de l’01/10/2016 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS), que actualment realitza el servei de 
conservació, manteniment i neteja dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de 
Mar, que deixés de prestar aquest servei amb efectes a partir del dia 
17/10/2016. 
Atès que per part de les dues empreses, la Fundació Privada el Vilar 
(Aspronis) i l’adjudicatària del nou contracte Moix, Serveis i Obres SL s’ha 
posat en manifest a l’ajuntament la conveniència de demorar la data d’inici 
del nou contracte fins al dia 01/11/2016, per tal de poder acabar de 
finalitzar els tràmits relatius a la subrogació del personal. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- FIXAR la data de començament d’execució del contracte servei de 
conservació, manteniment i neteja dels Jardins de Santa Clotilde de Lloret de 
Mar amb efectes a partir del dia 01/11/2016, d’acord amb el que es després 
en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
SEGON.- Comunicar a l’empresa FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR (ASPRONIS), 
que actualment realitza el servei de conservació, manteniment i neteja dels 
Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, que deixi de prestar aquest servei 
amb efectes a partir del dia 01/11/2016. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa MOIX, SERVEIS I 
OBRES SL i FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR (ASPRONIS), a la Secció de 
Patrimoni Cultural i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
QUART.- Ratificar aquest resolució d’Alcaldia a la primera sessió de la Junta 
de Govern Local que es celebri.” 

 
42.3. - CONTRACTE MENOR D'UN ESPECTACLE FAMILIAR DE TEATRE 
PER A LA TEMPORADA TARDOR 2016 
 
REF EXP.: G112016000554 71/16 CM 
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Vist l’informe emès per la Directora de Comunicació Cultural  en data 
14/10/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar un espectacle de teatre per la temporada de tardor 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a la companyia The Three 
Keatons  que presentés  pressupost per dur a terme l’ espectacle “ Psicosi 
de les 4.48” el proper 29/10/16 a les 21.00 hores,  i que ascendeix a la 
quantitat de 2.196,15€ IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb la companyia The Three Keatons 
de l’espectacle “Psicosi de les 4.48” el proper 29/10/16 a les 21.00 hores,  
per un import de  2.196,15€, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3333/22799 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquesta resolució. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a les empreses que han 
participat en la licitació, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
42.4. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA REALITZACIÓ D'UN 
CENS D'HABITAGES BUITS 
 
REF EXP.: G112016000556 82/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Benestar i Família en data 
17/10/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei per la realització d’un cens d’habitatges buits a Lloret de 
Mar. 
 
Atès que des de la secció de Benestar i Família s’ha sol·licitat el pressupost 
a les empreses CEL OBERT I SOSTRE CÍVIC que presentessin pressupost 
per dur a terme el referit servei, essent el més satisfactori als interessos 
municipals el presentat per l’empresa CEL OBERT que ascendeix a la 
quantitat d’ 11.962€, 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 CEL OBERT 
l’objecte del qual consisteix en la realització d’un cens d’habitatges buits de 
Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/2310/22699 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa CEL OBERT  , a la 
secció  de Benestar i Família i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
42.5. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PRESSUPOSTOS 
PARTICIPANTS DE LLORET DE MAR 2016 
 
REF EXP.: 10602016000041 
 
Vist que des la secció de Participació Ciutadana hi ha interès en sol·licitar a 
la Diputació de Girona, subvenció exclosa de concurrència pública pel 
projecte dels pressupostos participants de Lloret de Mar. 
 
Vist que el projecte presentat, té interès en propiciar la participació 
ciutadana i la inclusió de la ciutadania en les afers públics, fent èmfasi en el 
territori, el barri, o en definitiva l’espai on es viu i es conviu. La base 
principal és, la cívica o de civisme, d’esdevenir ciutadans coresponsables 
amb l’entorn i compromesos en el seu manteniment, possiblement amb 
aquest projecte s’impulsa el sentiment de pertinença en l’entorn i en 
darrera instància, en el municipi on es resideix. 
 
Atès, que es considera convenient  sol·licitar a la Diputació de Girona, 
subvenció exclosa de concurrència pública. 
 
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, una ajuda exclosa de 
concurrència per import de 5.000 € (màxim). 
 
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, la secció i 
regidor delegat de Participació Ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
42.6. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI 
CONSISTENT EN LA GESTIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 
(SOM) 
 
REF EXP.: G112016000557 (Exp. 17/16 PL PC) 
 
Vist l’informe emès en data 07/10/2016 pel Tècnic de Promoció Econòmica i 
Comerç, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació del servei consistent en la gestió del Servei d’Ocupació 
Municipal (SOM), conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 
3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 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 la gestió de Servei d’Ocupació Municipal (SOM), 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. 
 



 
 
 

7 
 

SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques regulador del procediment de licitació amb anunci al perfil del 
contractant per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de servei. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals   
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
inserció de la corresponent convocatòria de licitació al web de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar www.lloret.cat, concretament a l’apartat anomenat “Perfil 
del Contractant”. 
 
42.7. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, PER LA 
CONCESSIÓ D'US PRIVATIU DE 57 HORTS MUNICIPALS UBICATS AL 
VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ D'UNA LLISTA D'ESPERA 
 
REF EXP.: G112016000558 06/16 CONCESSIÓ 
 
Atès que la Junta de Govern Local en data 12/08/2016  va aprovar el plec 
de condicions regulador del procediment negociat amb publicitat, per a la 
CONCESSIÓ D’US PRIVATIU DE 57 HORTS MUNICIPALS UBICATS AL 
VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA. 
 
Atès que dins el termini de presentació es van presentar les següents 
pliques: 
 
Núm. plica      LICITADOR 

1 ESTANISLA MUÑOZ MOLINA 
2 HOLGER MIERITZ MEYER 
3 JOSE GRANADO CAPILLA 
4 MANUEL VACAS PLEGUEZUELOS 
5 JULIAN JARAMILLO SIERRA 
6 ROBERTO SEGUNDO URRESTI VASQUEZ 
7 DARWIN RIBAS VILÀ 
8 PERE ESPINET REÑE 
9 JUAN GUILLEN LOPEZ 
10 JOSE PEREZ PESO 
11 ANTONIO GARCIA GARCIA 
12 ANTONIA LOPEZ MILLAN 
13 GABRIEL CASTELLANO SERRANO 
14 MANUEL SANCHEZ PARRA 
15 JOSE MANUEL BARRIO GONZALEZ 
16 ENRIQUE SERRANO MORENO 
17 JUAN BAUTISTA GONZALEZ 
18 ESTEBAN SANCHEZ SALCEDO 
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19 VICENTE ANGUITA CUESTA 
20 ULARIANO GIL BURGUILLO 
21 GABRIEL DEL RIO GONZALEZ 
22 ALEJANDRO MARCELO GARCIA PEREYRA 
23 JUAN ANTONIO CARRASCOSA MORALES 
24 ANTONIO MANUEL CHAVES MATA 
25 MARIA ISABEL VAZ CONSTANTINO 
26 SEBASTIÀ AGUSTÍ LLORENS 
27 ANTONIO PERIANES MARQUEZ 
28 ANTONIO DANTE CABALLERO 
29 ISABEL CORTES DEL SOL 
30 ZOILO PEREZ MORENO 
31 KHALIL LAKHLIFI EL KHALIFI 
32 EMILIO BAUTISTA CASTILLO 
33 FIDEL CID RESINO 
34 MANUEL ESPEJO PADILLA 
35 ABEL TUZON BARRACHINA 
36 JOSEP OROBITG VERGE 
37 ANTONIO ESPADA MEDINA 
38 FRANCISCO GONZALEZ RUIZ 
39 JOSE JACINTO RUIZ GOLA 
40 JUAN SEGURA GOMEZ 
41 ANTONIO PEDREIRA PEDREIRA 
42 ANGEL PICO SERRATUSELL 
43 JOSE MARIA VARA BRAVO 
44 MARIA CARMEN LATORRE LAMA 
45 PEDRO JOSE BAUTISTA MARTINEZ 
46 SALVADOR PUJOL PUIGVERT 
47 MANUEL SERRANO ARJONA 
48 DOLORES LORITE JIMENEZ 
49 PEDRO NAVARRO MARTINEZ 
50 JOSE GOMEZ MORENO 
51 MODESTO CORTES ACEVEDO 
52 FRANCISCO SILVA PICADO 
53 JOSE MANUEL GARCIA IGLESIAS 
54 JOSE DURAN CAL 
55 PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ 
56 AHMED MAHDATI 
57 JOCELYN YAP SIENA 
58 JESUS GOMEZ SANCHEZ 
59 FELIX ORTIZ ORTIZ 
60 ANA LIEBRANCOBN FERNANDEZ 
61 PETRA BARCENA LOPEZ 
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62 JOSE MANUEL SANCHEZ RIOS 
63 FRANCISCO QUIROS GUTIERREZ 
64 MEHDI AD-DARDAK 
65 JOSE ANTONIO LOPEZ DURAN 
66 JOSE POZUELOS MARTIN 
67 NICOLAS SERRANO ARJONA 
68 LINO MIGUEZ GARRIDO 
69 FATIMA ALI MOHAMED KHALIFI 
70 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 
71 HENNADIY BREDUN 
72 MARIA REYES SANAGUSTIN LALAGUNA 
73 JUAN FRANCISCO DOBLAS GOMEZ 
74 EVARISTO CARRERAS FERNANDEZ 
75 MARIA DEL CARMEN RUIZ HERNANDEZ 
76 FCO. GABRIEL GONZALEZ RIOS 

 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar als següents licitadors  la 
CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE 57 HORTS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA: 
 
Núm. plica      LICITADOR HORT 

29 ISABEL CORTES DEL SOL 44 
48 DOLORES LORITE JIMENEZ 12 
56 AHMED MAHDATI 50 
64 MEHDI AD-DARDAK 46 
69 FATIMA ALI MOHAMED KHALIFI 2 
12 ANTONIA LOPEZ MILLAN 34 
25 MARIA ISABEL VAZ CONSTANTINO 38 
60 ANA LIEBRANCON FERNANDEZ 48 
1 ESTANISLA MUÑOZ MOLINA 26 
3 JOSE GRANADO CAPILLA 49 
4 MANUEL VACAS PLEGUEZUELOS 4 
5 JULIAN JARAMILLO SIERRA 8 
7 DARWIN RIBAS VILÀ 10 
8 PERE ESPINET REÑE 3 
9 JUAN GUILLEN LOPEZ 37 

14 MANUEL SANCHEZ PARRA 6 
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16 ENRIQUE SERRANO MORENO 29 
18 ESTEBAN SANCHEZ SALCEDO 14 
19 VICENTE ANGUITA CUESTA 27 
21 GABRIEL DEL RIO GONZALEZ 24 
26 SEBASTIÀ AGUSTÍ LLORENS 1 
27 ANTONIO PERIANES MARQUEZ 13 
30 ZOILO PEREZ MORENO 23 
35 ABEL TUZON BARRACHINA 16 
36 JOSEP OROBITG VERGE 20 
40 JUAN SEGURA GOMEZ 22 
42 ANGEL PICO SERRATUSELL 41 
46 SALVADOR PUJOL PUIGVERT 19 
55 PEDRO HERNANDEZ HERNANDEZ 43 
58 JESUS GOMEZ SANCHEZ 51 
61 PETRA BARCENA LOPEZ 53 
70 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 56 
2 HOLGER MIERITZ MEYER 42 

13 GABRIEL CASTELLANO SERRANO 7 
32 EMILIO BAUTISTA CASTILLO 15 
37 ANTONIO ESPADA MEDINA 25 
38 FRANCISCO GONZALEZ RUIZ 21 
50 JOSE GOMEZ MORENO 30 
59 FELIX ORTIZ ORTIZ 9 
75 MARIA DEL CARMEN RUIZ HERNANDEZ 31 
76 FCO. GABRIEL GONZALEZ RIOS 54 

     17 JUAN BAUTISTA GONZALEZ 18 
     74 EVARISTO CARRERAS FERNANDEZ 47 
     66 JOSÉ POZUELOS MARTIN 17 
     11 ANTONIO GARCIA GARCIA 11 
     51 MODESTO CORTÉS ACEVEDO 40 
     52 FRANCISCO SILVA PICADO 52 
     63 FRANCISCO QUIRÓS GUTIERREZ 28 
     68 LINO MIGUEZ GARRIDO 36 
      6 ROBERTO SEGUNDO URRESTI 35 
     23 JUAN ANTONIO CARRASCOSA 32 
     49 PEDRO NAVARRO MARTINEZ 39 
     53 JOSÉ MANUEL GARCIA IGLESIAS 5 
     39 JOSÉ JACINTO RUIZ GALA 45 
     15 JOSÉ MANUEL BARRIO GONZÁLEZ 33 
     73 JUAN FRANCISCO DOBLAS GOMEZ 57 

 
I L’ORDRE DE PRELACIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA: 
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 LLISTA D’ESPERA  
 
Núm. plica      LICITADOR Puntuació total 

67 NICOLAS SERRANO ARJONA 15 
54 JOSÉ DURAN CAL 15 
57 JOCELYN YAP SIENA 15 
43 JOSE MARIA VARA BRAVO 15 
33 FIDEL CID RESINO 15 
62 JOSE MANUE L SANCHEZ RIOS 15 
24 ANTONIO MANUEL CHAVES MATA 15 
65 JOSE ANTONIO LOPEZ DURAN 15 
34 MANUEL ESPEJO PADILLA 14 
45 PEDRO JOSE BAUTISTA MARTINEZ 14 
22 ALEJANDRO MARCELO GARCIA PEREYRA 13 
41 ANTONIO PEDREIRA PEDREIRA 12 
31 KHALIL LAKHLIFI EL LAKHLIFI 12 
72 MARIA REYES SANAGUSTIN LALAGUNA 12 
28 ANTONIO DANTE CABALLERO 11 
10 JOSE PEREZ PESO 4 
71 HENNADIY BREDUN 0 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.-Comunicar als adjudicataris que la data d’inici de l’activitat serà el 
proper 01/11/16 a la parcel·la assignada.  
 
QUART.-Efectuar trasllat d’aquest acord als licitadors que han pres part en 
el procediment, així com a la Intervenció municipal, a la Secció de Gestió 
Tributària i a la secció de Medi Ambient, d’acord amb allò establert a l’article 
154 del RD Legislatiu 3/2011 i procedir a la seva publicació al Perfil del 
Contractant del web municipal. 
 
42.8. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE 
SUBMINISTRAMENT  I LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE JOC 
ACCESSIBLES I INCLUSIUS AL PARC INFANTIL DE CAN SABATA DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000559 (Exp. 24/15 PN SP) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 23/09/2016, va acordar requerir 
a l’empresa HPC IBERICA SA a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu, 
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mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament i la col·locació d'elements de joc accessibles i inclusius al 
parc infantil de Can Sabata 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 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 HPC IBERICA SA, el contracte administratiu 
consistent en el subministrament i la col·locació d'elements de joc 
accessibles i inclusius al parc infantil de Can Sabata de Lloret de Mar, en 
base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
14/09/2016, amb subjecció al plec de condicions economicoadministratives i 
jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i el termini 
d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:   14.853,94€,  IVA a part. 
- Termini d’execució:  3 dies hàbils. 
 

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/2310 61900 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 HPC IBERICA SA i 
HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL, així com a la 
Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a la secció de Medi Ambient, 
i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
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42.9. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT MITJANÇANT PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU D'OBRA CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ DE 
PAVIMENTS A DIVERSOS CARRERS DE LA POBLACIÓ 
 
REF EXP.: G112016000560 07/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 30/09/16, va acordar requerir a 
l’empesa AGLOMERATS GIRONA SA, a fi que en el termini màxim de 10 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del 
contractant, tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte 
administratiu d’obra consistent en la renovació de paviments a diversos 
carrers de la població. 
 
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 i s’ha constituït la garantia definitiva.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA 
SA, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 18/10/16, a la 
vista dels informes emesos pel Tècnic Municipal els dies 26/08/16 i  
15/09/2016. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, el contracte 
administratiu consistent en la renovació de paviments a diversos carrers de 
la població, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
acta de data 18/10/16, amb subjecció al plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 
que el preu i el termini d’execució del contracte són els següents: 
 

- Preu:     63.387,35  €, IVA a part 
- Termini d’execució: 4 setmanes a comptar des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de 
l’obra. 
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SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1532 61907 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal, i a la secció d’Obra Pública i, 
d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir 
a la seva publicació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
42.10. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARI 
D'ELECTRÒNICA DE XARXA (SWITCHOS) PER EQUIPAR LA NOVA 
TIPOLOGIA DE  XARXA. 
 
REF EXP.: G112016000561  08/16 PO 
 
Vist que en data 29/07/16 la Junta de Govern Local va aprovar la incoació 
de l’expedient de contractació administrativa del subministrament, 
mitjançant rènting, de maquinari d’electrònica de xarxa (switchos) per 
equipar la nova tipologia de  xarxa, va obrir la convocatòria corresponent 
mitjançant el procediment obert, a tal efecte, i va aprovar el plec de 
clàusules econòmico administratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL 
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Vist que en dates 06/10/16, 07/10/16 i 18/10/16 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 19/10/16 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 OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL, 
per un import de 1.994,00 €/MES, IVA a part, durant 48 mesos. 
 
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 subministrament mitjançant procediment obert. 
 
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 OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES 
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 4.785,00 €, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 5 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 5 del present plec i 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.  
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7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 77 del RD Legislatiu 
3/2011.  

8. 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 €. 

9.  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 

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 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 9260/20600 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la Secció de Sistemes de la Informació i 
Telecomunicacions. 
 
42.11. - AUTORITZACIÓ PER SUCCESSIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 
EL VILAR PER FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS 
 
REF EXP.: G112016000563 - 32/16 DIVERSOS 
 
Vista la documentació presentada per la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS, de 
data 07/10/2016 (RGE 2016022033), per la qual ens comunica que es va 
procedir a formalitzar la fusió per absorció de la FUNDACIÓ PRIVADA EL 
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VILAR per part de la FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS, amb efectes a partir 
del dia 1 d’ocutbre de 2016. 
 
Vist allò que regula l’art. 85 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre pel qual s’aprova els Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques; “ En els casos de fusió d’empreses als que 
participi la societat contractista continuarà el contracte amb l’entitat 
absorbent o resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions dimanants del mateix”.  
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té signat els següents contractes 
amb la  FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR i que es troben vigents, son els 
següents: 
 

• Exp. Concurs obert n. 07/14 PO – SERVEI CONSISTENT EN LA 
CONSERVACIÓ I MILLROA DE LES ZONES VERDES DE LLORET DE 
MAR  (SECTOR A) 

• Exp. Concurs obert n. 14/15 PO SERVEI CONSISTENT EN EL  
TRANSPORT DE  MATERIALS I MUNTATGES D'ESCENARIS O ALTRES 
INSTAL·LACIONS RELATIVES A ACTES ORGANITZATS O AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la successió de l’empresa  FUNDACIÓ PRIVADA 
ASPRONIS, en els drets i obligacions, que es del contracte esmentat en la 
part expositiva, amb efectes a partir del dia 01/10/2016. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les empreses FUNDACIÓ PRIVADA EL 
VILAR i FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS així com a la Secció de Parcs i 
Jardins, la Secció de Cultura, i a la Intervenció municipal. 
 
42.12. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA “PROJECTE DE CREACIÓ D'UNA 
ILLA DE VIANANTS AMB CONTROL D'ACCÉS DE VEHICLES A LLORET 
DE MAR” (EXP. 09/10 PN) 
 
REF EXP.: G112016000564 (Exp. 33/16 – diversos) 
 
Vist que per part de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA , s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en el projecte de creació 
d’una illa vianants amb control d’accés de vehicles a Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 10/05/2016, 
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conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
28/07/2010 (n. registre 114/2010). 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Mobilitat  en data 03/10/2016, 
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 
AGLOMERATS GIRONA SA 09/10 PN 3.926,46€ 370800 
 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
42.13. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT, SUPORT I 
MANTENIMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D'UN CONJUNT DE 
PERIFÈRIC D'IMPRESSIÓ 
 
REF EXP.: G112016000565 - 10/16  P0 
 
Vist l’informe emès en data 04/10/2016 pel  Cap de la Secció de sistemes 
de la informació i Telecomunicacions, a través del qual es justifica la 
necessitat de procedir a la contractació de SUBMINISTRAMENT, SUPORT I 
MANTENIMENT, MITJANÇANT RÈNTING, D’UN CONJUNT DE PERIFÈRIC 
D’IMPRESSIÓ, 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 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
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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.- Incoar expedient de contractació administrativa del 
SUBMINISTRAMENT, SUPORT I MANTENIMENT, MITJANÇANT RÈNTING, 
D’UN CONJUNT DE PERIFÈRIC D’IMPRESSIÓ, i obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i 
jurídiques regulador del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat 
contracte de subministrament.  
 
TERCER.- D’acord amb allò establert en la clàusula 8 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 15 dies naturals 
per presentar les proposicions, comptats a partir de l’endemà al de la 
darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
42.14. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER L'ELABORACIÓ D'UN 
PLA ESTRATÈGIC DE SOCIAL MEDIA PER A L'AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G112016000567 83/16 CM  
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Noves Tecnologies en data 
07/10/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el servei d’elaboració d’un document estratègic de definició i 
unificació de la presència en xarxes socials, així com un manual per a la 
gestió i administració de les xarxes. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses 6TEMS, 
TXELL COSTA I BRAVA COMUNICACIÓ  que presentessin  pressupost per 
dur a terme el referit servei, essent el més satisfactori als interessos 
municipals el presentat per l’empresa 6TEMS per un import de 6.545,00 € , 
Iva a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de Servei amb l’empresa 6TEMS, 
l’objecte del qual consisteix en el servei d’elaboració d’un Pla estratègic de 
social media per a l’Ajuntament, per un import de 6.545,00€, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida  
9120.22706 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Noves Tecnologies i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
42.15. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB 
ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT, D'OBRA NO EXECUTADA DEL 
PROJECTE DELS ACCESSOS A LA NOVA CASERNA DE LA POLICIA 
LOCAL I PROTECCIÓ  CIVIL DE LLORET DE MAR - FASE I 
 
REF EXP.: G112016000568 - 10/16 PL PC 
 
Vist que en data 05/08/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa d’obra no executada 
del projecte dels accessos a la nova caserna de la Policia Local i Protecció 
civil de Lloret de Mar – FASE I, va obrir la convocatòria corresponent 
mitjançant el procediment de licitació amb anunci al perfil del contractant, 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.- EXCAVACIONES BERMÚDEZ SL 
Plica núm. 2.- UTE EXCAVACIONES MONTSERRAT SL i 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS 
SL 
Plica núm. 3.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA 
Plica núm. 4.- ARTEA MEDIAMBIENT SL 
Plica núm. 5.- SALVADOR SERRA SA 
Plica núm. 6.- ETRA BONAL SA 
Plica núm. 7.- MUGADAS SLU 
Plica núm. 8.- MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU 
Plica núm. 9.- RUBAU TARRES SAU 
Plica núm. 10.- AGLOMERATS GIRONA SA 
Plica núm. 11.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 
Plica núm. 12.- ARGON INFORMATICA SA 
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Plica núm. 13.- JORDI RIERA SL 
Plica núm. 14.- GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU 
Plica núm. 15.- ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL 
Plica núm. 16.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 

 
Vist que en dates 05/10/2016 i 06/10/2016 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 20/10/2016 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 RUBAU TARRES SL, per un import de 
215.207,26 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 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 RUBAU TARRES 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 10.760,36 €, 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.   



 
 
 

22 
 

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 5ª del present plec. 

6.  Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 
3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a 
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011  sigui exigible la classificació del 
contractista.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 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 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar.  

9. Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de 
les empreses que tinguin previst subcontractar i que hagin indicat 
en la seva oferta d’acord amb allò previst en la clàusula 10.A del 
plec de condicions.  

10.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 €.  

11.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 15/1532/61906 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció d’obra pública. 
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42.16. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
PROGRAMARI PER LA GESTIÓ D'INSCRIPCIONS, MATRÍCULES, 
CURSETS I RESERVA D'ESPAIS MUNICIPALS. 
 
REF EXP.: G112016000569 84/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció d’Informàtica en data 29/09/2016, 
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar  el 
subministrament de programari de gestió d’inscripcions, matrícules, cursets 
i reserva d’espais municipals. 
 
Atès que des de la secció d’Informàtica s’ha sol·licitat el pressupost  a 
l’empresa AUDIFILM ABI  SL, que ascendeix a la quantitat d’11.940,00 €, 
IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament de programari 
amb l’empresa AUDIFILM ABI SL per un import d’11.940,00€, Iva a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
9260/62601 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa AUDIFILM ABI SL a la 
secció d’Informàtica i la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
42.17. - CORRECCIÓ DE L'ERROR MATERIAL - 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.: G112016000570 - 01/16 subhasta 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local de data 15/07/2016, es va 
aprovar l’adjudicació al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, el contracte de 
compravenda, mitjançant subhasta pública de la plaça d’aparcament núm. 1 
exterior del conjunt residencial”MAJESTIC-DOS” de Lloret de Mar vist que al 
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punt SEGON  de l’esmentat acord hi ha un error material, en el sentit que 
aquesta compravenda no genera IVA.  
 

Vist l’error material produït en el punt SEGON de la part dispositiva d’aquest 
acord que disposava que a l’import d’adjudicació li corresponia IVA i segons 
estableix la clàusula 5 del plec de condicions aquesta compravenda no 
genera IVA.  
 
Atès allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú, en relació a la rectificació d’errors 
materials. 
 
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 rectificació d’error material produït en el punt segon de 
la part dispositiva en l’acord de la Junta de Local en data 15/07/2016 
quedant l’acord de la següent manera:  
 

“Vist que la Junta de Govern Local en data 19/02/2016, va acordar 
requerir al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ, a fi que en el termini màxim 
de 10 dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 9 
del plec de  condicions i justifiqués el pagament de les despeses de 
publicació, per tal de poder procedir a l’adjudicació, 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 durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha 
presentat la documentació a la que es fa referència a la clàusula 9 del 
plec de condicions,  s’han constituït les despeses relatives als anuncis 
i publicacions efectuades.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor del Sr. PABLO MINGUEZ DE 
LUZ, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
10/05/2016, a la vista de les propostes presentades pels licitadors en 
aquesta subhasta pública i d’acord amb el plec de condicions que 
regeix el procediment licitatori. 
 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en 
relació a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
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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.-  Adjudicar al Sr. PABLO MINGUEZ DE LUZ , el contracte de 
compravenda, mitjançant subhasta pública de la plaça d’aparcament 
núm. 1 exterior del conjunt residencial “Majestic-dos” de Lloret de 
Mar,  en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
acta de data 10/05/2016  amb subjecció al plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es 
desprèn que el preu de compravenda és el següent: 
 
PLICA NÚM. 1. PABLO MINGUEZ DE LUZ: 12.000 € 
 

SEGON.- Requerir al  licitador  per a què efectuï el pagament de la 
totalitat del preu d’adjudicació de la compravenda. Aquesta no 
generarà IVA. Els tributs que generi aquest negoci jurídic aniran a 
càrrec del comprador i estaran al marge del preu a dalt especificat. 
Aquest pagament s’efectuarà al comptat abans de la formalització de 
la compravenda en escriptura pública, mitjançant ingrés degudament 
justificat a la Tresoreria Municipal. 
 
TERCER.-  A aquest efecte, un cop efectuat el pagament, es requerirà 
a l’adjudicatari a comparèixer davant el Notari designat per 
l’Ajuntament per formalitzar l’escriptura pública de compravenda. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectiu aquest acordi per formalitzar 
l’escriptura pública de compravenda. 
 
CINQUÈ.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en 
l’article 151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa 
de Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a PABLO MÍNGUEZ DE LUZ que 
han pres part en la licitació, així com a la Intervenció i Tresoreria 
municipal, als Serveis Jurídics (Inventari municipal) i a la Secció 
d’Urbanisme, i trametre al BOP de Girona i al DOGC un anunci de la 
present adjudicació per a la seva publicació d’acord amb allò establert 
a l’article 138 de la Llei 30/2007, així com al Perfil del Contractant.” 

 
  
SEGON.- Notificar aquest acord a PABLO MÍNGUEZ DE LUZ, a Serveis 
Jurídics (inventari), i a la Intervenció municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
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42.18. – (...) 
 
42.19. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS MULTIJOC EN 4 
ÀREES D'ESBARJO DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000572 - 23/15 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 23/09/2016, va acordar requerir 
a l’empresa HPC IBERICA SA a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament i col·locació d’elements multijoc en 4 àrees d’esbarjo 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 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 HPC IBERICA SA, el contracte administratiu 
consistent el SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS MULTIJOC 
EN 4 ÀREES D'ESBARJO DE LLORET DE MAR en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 23/09/2016, amb 
subjecció al plec de condicions econòmico-administratives 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:     39.192,66 €, IVA a part. 
- Termini de lliurament:  12 dies a comptar des de la signatura del 

contracte 
 

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
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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 15/1712/61900 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 i a la secció de Medi 
Ambient, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web municipal. 
 
42.20. - APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i l'Associació MONTPHOTO, per 
al DIPÒSIT I PRÉSTEC DE FOTOGRAFIES. 
 
REF EXP.: G112016000574 - conveni 40/16 
 
Vist que a l’Associació MONTPHOTO, és propietària de totes les còpies de les 
fotografies premiades al concurs fotogràfic MontPhoto, i tenen intenció de 
fer  una cessió semestral rotativa de lots de 35 fotografies. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, conscient de la importància i la 
generalització creixent de les activitats artístiques i de la cultura, està 
interessat, a través de la Biblioteca Municipal, en la seva difusió, així com 
en la seva adequada conservació. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de la Biblioteca Municipal en data 
06/10/2016, pel qual es proposa l’aprovació d’aquest conveni. 
 
Atès, allò establert a l’article 47 i ss. de la Llei 40/2015, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb subjectes de dret privat, 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’Associació 
MONTPHOTO, l’objecte del qual és el dipòsit a la Biblioteca Municipal de 
Lloret de Mar, del material fotogràfic propietat de l’Associació MONTPHOTO, 
que serà facilitat en forma de lots rotatius semestrals de 35 fotografies de 
diferents temàtiques de natura. La relació dels lots i la data concreta de 
rotació serà acordada per ambdues parts i serà comunicada i relacionada 
per al seu correcte control i divulgació en xarxes.  
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SEGON.- Notificar aquest acord a l’Associació MONTPHOTO, a la Biblioteca 
Municipal i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
42.21. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000116  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Plantació d’arbres i planta 
arbustiva ornamental a diversos carrers i zones  verdes 

9.280,51 

AUDIFILM ABI, S.L. – Subministrament de programari nou 
mòdul magda 

14.447,40 

THE THREE KEATONS – Obra de Teatre Psicosi de les 4:48 
dins l’ ESPAI OFF el dia 29/10/16 

2.196,15 

PULIDO SUREDA, TEODOR – Legalització instal·lació Baixa 
Tensió el Puntet, Pav. Molí, joventut fenals, escoles 
P.Torrent, P.Fabra i E. Carles 

6.587,00 

MOPU – Cànon ocupació i aprofitament del domini públic 
marítim terrestre any 2016 

153.597,41 

CEL OBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, 
SCCL –Realització cens habitatges buits de Lloret de Mar 

14.474,00 

SUMA TOTAL ............ 200.582,47 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Conveni de 
manteniment i promoció de rutes 2016 

6.831,00 

HORS PRESAS, XAVIER – Recurs apel·lació contra sentència 
172/2016 

5.535,75 

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

13.842,24 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Neteja i manteniment àrees esbarjo 
mes de setembre 2016 

18.510,60 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Recollida selectiva mes 
setembre 2016 

86.917,77 

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

146.433,35 

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

53.040,57 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tercer Trimestre Vuitena anualitat 
construcció CTRM segons contracte 14/11/2008 

408.471,54 
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GBI SERVEIS, S.A.U. – Liquidació interessos 3r Trimestre de 
la vuitena anualitat CTRM 

231.842,67 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja viaria, regularització 
gener 2015-desembre 2015 

5.978,41 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament Resta planta triatge 
voluminós i residu verd mes setembre 2016 

453.896,92 

EDITORIAL ARANZADI, S.A. – Subscripció on.line Westlaw.es 
de l’1/10/16 al 30/09/17 

6.393,45 

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

28.692,00 

UTE ESPORT LLORET – Servei de monitoratge, salvament, 
socorrisme i atenció Piscina Mpal. Mes de setembre 2016 

41.319,46 

ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Consum elèctric 
Piscina Mpal. període 01/09/16 a 30/09/16 

19.729,55 

SERSA – Servei d’ajut a domicili SAD Proped mes setembre 
2016 

20.000,00 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Zona 
Esportiva mes setembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Pl. Pere 
Torrent mes setembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància pàrking Sa Caleta 
mes setembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Fenals Bus 
mes setembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Costa de 
Carbonell, mes setembre 2016 

11.369,16 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei vigilància Pàrking Barri 
Pescadors, mes setembre 2016 

11.369,16 

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

219.894,19 

SUMA TOTAL ............ 1.835.544,43 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei de Recaptació i 
atenció Caserna Policia Local mes agost 2016 

18.529,94 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadores 
Caserna Policia Local mes d’agost 2016 

6.826,82 

CIMA DYNAMIC, S.L. – Servei Travessia Nedant SWIN 
LLORET dia 25/09/16 

4.840,00 

FCC AQUALIA, S.A. – Consum aigua mes setembre 2016 253.248,58 
ESC SERVEIS GENERALES, S.L. – Contracte atenció públic 
Policia Local mes setembre 2016 

13.873,86 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Teleoperadores 
Policia Local mes setembre 2016 

6.606,60 
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HORS PRESAS, XAVIER – Recurs Ordinari 448/2016 Jutjat 
Cont. Adm. N.2 de Girona interposat per OBRASCON 
HUARTE i ÀRIDS VILANNA “NOVA AREA ESPORTIVA” 

7.381,00 

UTE MANTENIMENT LLORET . Manteniment i Conservació 
Piscina Mpal. Mes de setembre 2016 

9.360,86 

UTE LLORET DE MAR – Servei manteniment integral i 
conservació instal·lacions Piscina Mpal. Setembre 2016 

7.428,88 

JUNTA COMPENSACIÓ SECTOR URB. – Construcció Rotonda 
Cruïlla Av. Alegries i Av. Sra. Rossell cert. Núm. 3 

18.910,10 

SUMA TOTAL ............ 347.006,64 
 
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 200.582,47 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  
1.835.544,43 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 347.006,64 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
42.22. – (...) 
 
42.23. – (...) 
 
42.24. – (...) 
 
42.25. – (...) 
 
42.26. – (...) 
 
42.27. – (...) 
 
42.28. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001660  
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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:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE    IMPORT 

81/16 CONCEPTES VARIS (E) 638,60 
82/16 RÚSTICA (V) 48,94 
83/16 IBI/TXAR (E) 267.139,37 
LL1649 INSOLVÈNCIA (E) 1.850,14 
LL1652 MULTES (V) 80,00 
LL1654 MULTES (V) 1.140,00 
LL1656 MULTES (V) 60,00 

TOTAL   270.957,05 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  270.957,05 euros. 
 
42.29. – (...) 
 
42.30. – (...) 
 
42.31. – (...) 
 
42.32. - 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:  
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

08/10 AL 14/10 ESCOLES I CURSETS 104,67 
08/10 AL 14/10 CURSOS MUNICIPALS 781,00 
08/10 AL 14/10 VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS 8.847,00 
08/10 AL 14/10 LLOGUER PISCINA 191,46 
08/10 AL 14/10 SUBMINISTRAMENT AIGUA 36.997,61 
08/10 AL 14/10 APARCAMENTS MUNICIPALS 14.791,61 
08/10 AL 14/10 MULTES POLICIA 150,00 
08/10 AL 14/10 GRUA POLICIA 680,00 
08/10 AL 14/10 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL 161,00 
08/10 AL 14/10 IMPOST CONSTRUCCIÓ  9.746,27 
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08/10 AL 14/10 TAXA URBANISTICA 320,00 
08/10 AL 14/10 PADRÓ CEMENTIRI 89,00 
08/10 AL 14/10 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 241,48 
08/10 AL 14/10 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 432,70 
08/10 AL 14/10 LLAR D’INFANTS 240,00 
08/10 AL 14/10 PADRÓ GOSSOS 26,00 
08/10 AL 14/10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 93.793,27 
08/10 AL 14/10 IMPOST BÉNS IMMOBLES 1.142,34 
08/10 AL 14/10 ABONAMENT TRANSPORT 260,10 
08/10 AL 14/10 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 5.664,00 
08/10 AL 14/10 FIANCES MEDI AMBIENT 1.314,30 
08/10 AL 14/10 CANON INSTAL.LACIONS 23.401,71 
08/10 AL 14/10 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 676,40 
08/10 AL 14/10 INSTAL.LACIONS CULTURALS 1.184,00 
08/10 AL 14/10 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS  4.480,00 
08/10 AL 14/10 ACTIV. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 42,00 
08/10 AL 14/10 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 177.373,39 
08/10 AL 14/10 MERCADERIES 30,00 
08/10 AL 14/10 PLUSVALUA 8.970,87 
08/10 AL 14/10 IMPOST BÉNS RÚSTEGA  48,94 
08/10 AL 14/10 FOTOCOPIES 500,00 
08/10 AL 18/10 QUOTES URBANÍSTIQUES LA CREU 1.584.049,03 

TOTAL  1.976.730,15 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  1.976.730,15 €. 
 
42.33. – (...) 
 
42.34. – (...) 
 
42.35. - PADRÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI - QUART 
TRIMESTRE 
 
REF EXP.: G212016001670  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
SERVEIS EN EL MERCAT MUNICIPAL DIARI, corresponent  al QUART 
TRIMESTRE 2016, que importa la quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS,  (4.402,50 €). 
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SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del  28 d’octubre al 27 de desembre de 2016, en període voluntari, tots 
els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2016 directament per les seves 
oficines i els terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 28 de desembre de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
42.36. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ D'UNA  PLAÇA D'ARQUITECTE TÈCNIC/A VACANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G132016000272 10-2016-SEL-ARQ-TEC-FC 
 
Vist la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, i vista la modificació de plantilla aprovada en el Ple de data 
29/02/2016 i la corresponent modificació de l’ Oferta Pública d’ Ocupació 
aprovada per decret d’alcaldia de data 4/03/2016 en les quals hi figura 
vacant una plaça d’ Arquitecte Tècnic/a ( A2), procedeix la convocatòria del 
procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició. A tal efecte, s'han 
redactat les condicions que regiran el procés de selecció. 
 
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 les condicions que regiran el procés de selecció, 
mitjançant concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 

Escala d’Administració Especial  
Subescala a). Tècnica  
Tècnic Mitjà- 3/Arquitecte Tècnic  
Una plaça. N.Pr. A2 - C.D. 22  
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   Concurs-Oposició.  
 

SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça d’ Arquitecte 
Tècnic/a, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 

ARXIU 
 
42.37. - ELIMINACIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS URBANÍSTICS 
CORRESPONENTS ALS ANYS 1985 AL 2009. 
 
REF EXP.: G152016000005  
 
Vist que la unitat de Disciplina Urbanística, ha realitzat successives 
transferències al Servei d’Arxiu Municipal  de documentació relativa a la 
sèrie B360 Expedients Sancionadors per Infracció Urbanística. 
 
Vist que la documentació relacionada en el punt anterior ha finalitzat les 
seves fases activa i semiactiva.  
 
Vist que les resolucions dels expedients objecte d’avaluació estan recollides 
en els llibre de Decrets d’Alcadia i Decrets del Regidor Delegat.  
 
Vist que a l’esmentada documentació es pot aplicar la taula d’avaluació 
documental (TAAD) 99 aprovada pel Conseller de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i publicada en el DOGC núm. 6528 es aplicable a la sèrie 
documental B360 Expedients Sancionadors per Infracció Urbanística. 
 
Vist que amb data 27/09/2016 es va comunicar a la unitat de Disciplina 
Urbanística i en el termini de 15 dies no ha formulat cap al·legació a 
l’eliminació d’aquesta documentació. 
 
Vist l’informe favorable de l’Arxiver Municipal. 
 
Vist l’article 9 de la LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 
 
Vist el DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 
documents. 
Vist el Reglament  del Servei d’Arxiu Municipal. Aprovat pel ple de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar el 13 de novembre de 1997 i publicat al 
B.O.P. el 31 de març de 1998, articles 35 a 39. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie 
documental B360 Expedients Sancionadors per Infracció Urbanística 
corresponents al període 1985-2009, recollida en el document adjunt. 
 
SEGON. Publicar aquesta resolució en el Registre d’Eliminacions de la Seu 
Electrònica d’aquest Ajuntament i establir un període de 20 dies hàbils per a 
presentar al·legacions a aquesta resolució. 
 
TERCER. Comunicar a la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria 
Documental l’eliminació de la documentació descrita a la part expositiva un 
cop transcorregut el període d’al·legacions. 
 
QUART. Publicar en el Registre d’Eliminació de Documents l’eliminació de la 
documentació descrita a la part expositiva un cop s’hagi efectuat. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
42.38. – (...) 
 
42.39. – (...) 
 
42.40. - CONVENI ENTRE L'ENTITAT URBANÍSTICA 
COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ "MAS 
ROMEU" I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000097  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
 
L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “MAS 
ROMEU” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització de 
les obres de substitució de part dels elements d’esbarjo del parc infantil de 
la urbanització, situat darrera de les cases VPO. 
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
Urbanització “MAS ROMEU”, s’ha donat compliment a l’establert per les 
clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
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El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la Urbanització “MAS ROMEU”, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà amb la quantitat de sis-cents noranta dos euros (692.-€),  per 
a la realització de les obres de substitució de part dels elements 
d’esbarjo del parc infantil de la urbanització, darrera de les cases VPO. 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar es realitzarà una vegada recepcionada l’obra per part de l’Entitat de 
Conservació, sempre que hi hagi informe favorable dels tècnics municipals, 
sense perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització MAS ROMEU i a la 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes. 
 
42.41. - CONVENI ENTRE L'ENTITAT URBANÍSTICA 
COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ "LA 
SOLEIA" I L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: U342016000098  
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, seguint en la línia de col·laboració amb les 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores de Conservació i sensible a les seves 
dificultats per complir amb els seus objectius, ha instaurat una altra forma 
de col·laboració mitjançant l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament en 
sessió celebrada en data 29 de juny de 2000 d’un conveni-marc. 
 
L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “LA 
SOLEIA” té interès en gaudir d’aquesta col·laboració per a la realització de 
les obres de reconstrucció de diversos voravius de l’encintat del carrer 
d’Andalucia de la Urbanització.  
 
Que per part de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació de la 
Urbanització “LA SOLEIA” s’ha donat compliment a l’establert per les 
clàusules 2a. i 3a. del conveni-marc sobre sol·licitud de col·laboració i 
documentació a aportar. 
 
El finançament d’aquesta actuació es farà amb càrrec al Pressupost de la 
Corporació, partida núm. 16/1510 78000 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració, que figura a l’annex, entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació de la Urbanització “LA SOLEIA”, mitjançant el qual el primer 
col·laborarà amb la quantitat de mil vuit-cents noranta euros (1.890.-€) 
per a la realització de les obres de reconstrucció de diversos voravius 
de l’encintat del carrer d’Andalucia de la Urbanització. 
 
SEGON.- Aquesta aportació econòmica per part de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar es realitzarà una vegada recepcionada l’obra per part de l’Entitat de 
Conservació, sempre que hi hagi informe favorable dels tècnics municipals, 
sense perjudici de l’obtenció de les llicències o autoritzacions preceptives. 
 
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Entitat Urbanística 
Col·laboradora de Conservació de la Urbanització “LA SOLEIA” i a la 
Intervenció Municipal pel seu coneixement i efectes.  
 
42.42. – (...) 
 
42.43. – (...) 
  
42.44. - (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


