ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Núm.: 43/2016
Dia: 28 de octubre de 2016
Sessió: ORDINARIA
Horari: de 09:30 a 10:16 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
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons
S’han excusat d’assistir-hi:
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense
vot):
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO Regidor Delegat
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 21 de octubre de 2016, la qual, trobada conforme,
és aprovada per unanimitat dels reunits.
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ
SERVEIS JURÍDICS
43.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - SEGURETAT, VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES 2016
REF EXP.: 10602016000014
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Vist l’escrit tramès per la DIPSALUT, ORGANISME AUTONOM DE SALUT
PUBLICA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA pel qual ens comuniquen que ens
han atorgat la subvenció següent:
•

SEGURETAT, VIGILÀNCIA, SALVAMENT
PLATGES 2016: 53.390.39€

I

SOCORRISME

A

LES

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 concedida per la DIPSALUT, ORGANISME
AUTONOM DE SALUT PUBLICA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA.
43.2. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - ACTUACIONS URGENTS DE
FUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS (CAMP EL MOLÍ)
REF EXP.: 10602016000023
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona pel qual ens comuniquen que
ens han atorgat la subvenció següent:
Exp.
núm.
ES/1641
9

Concepte

Subvenció

Funcionalitat
de
l’equipament
esportiu camp de futbol 4080,00 €
“El Molí”

Justificar

Termini

7.079,00
€

18/11/20
16

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 4.080,00 €, concedida per la Diputació
de Girona.
SEGON.Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, Secció
d’esports, Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament.
43.3. - CONTRACTE MENOR D'OBRA DE PLANTACIÓ D'ARBRES I DE
PLANTA ARBUSTIVA ORNAMENTAL DE NOVES PLANTACIONS I
RESTITUCIONS A DIVERSOS CARRERS I ZONES VERDES
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REF EXP.: G112016000555 Exp. 81/16 CM
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 10/10/2016, a través
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra de plantació
d’arbres i de planta arbustiva ornamental de noves plantacions i restitucions
a diversos carrers i zones verdes.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS que presentés pressupost per dur a terme
l’obra, que ascendeix a la quantitat de 7.669,84 €, 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 d’obra per la plantació d’arbres i de
planta arbustiva ornamental de noves plantacions i restitucions a diversos
carrers de la població, per un import de 7.669,84 €, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/1710/61901 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa l’empresa FUNDACIÓ
PRIVADA ASPRONIS, a la secció de Serveis Públics a i la Intervenció
municipal pel seu coneixement i efectes escaients.
43.4. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ' CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DIARI
REF EXP.: G112016000566 (Exp. 34/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa TOT SERVEI LLORET SC, s’ha sol·licitat la
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en el servei de
consergeria del mercat municipal diari.
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Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 19/09/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu en data
05/03/2010 (2010INGD-20).
Vist l’informe emès per la Secció de Comerç en data 20/10/2016, 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
TOT SERVEI LLORET SC

LICITACIÓ
08/09 PO

IMPORT
1.710,00€

PARTIDA
320140

SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora,
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients.
43.5. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB
PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, D'OBRA D'ADEQUACIÓ
D'UN
LOCAL
DESTINAT
A
L'ÚS
ADMINISTRATIU
(ARXIU
MUNICIPAL) SITUAT EN LA PLANTA SOTERRANI -1 DE L'AVINGUDA
VILA DE BLANES 8-12
REF EXP.: G112016000575 (Exp. 08/16 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 consistent en
l’execució de la Fase I del Projecte d’obres per l’Adequació d’un local
destinat a ús administratiu (arxiu municipal) situat en la planta soterrani -1
de l’Avinguda Vila de Blanes 8-12 de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria
corresponent mitjançant el procediment de licitació amb publicitat al perfil
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del contractant, a tal efecte, i va aprovar el
economicoadministratives i jurídiques corresponents.

plec

de

clàusules

Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les
corresponents pliques les següent empreses:
LICITADOR
Plica núm. 1.- LLOVERAS 2002 SL
Plica núm. 2.- CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL
Plica núm. 3.- GESTIO D’OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES SL
Plica núm. 4.- ARGON INFORMÀTICA SA
Vist que en dates 28/09/2016 i 29/09/2016 es va fer l’acta d’obertura dels
sobres 1 i 2, respectivament, de les pliques presentades.
Vist que l’empresa CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL va presentar l’oferta
econòmica que es podria considerar en situació de temeritat, i, per tant es
va demanar a l’esmentada empresa perquè en el termini de 3 dies hàbils
presentés una valoració detallada de la seva proposta que permetés
apreciar la partida o partides del projecte que són objecte de baixa.
Vist
que
en
data
07/10/2016
(RGE
2130/2016),
l’empresa
CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL va presentar la documentació requerida
en temps i forma.
Vist que data 19/10/2016, els Serveis Tècnics Municipals van emetre
l’informe que posa en manifest que la justificació presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL “no permet comprovar el descompte
que els proveïdors de materials realitzen a l’empresa licitadora en tant no
s’aporten pressupostos d’aquests, i no queda tampoc justificat el fet que la
baixa sigui regular en els diferents capítols.
Per aquest motiu no és possible estimar la justificació de l’oferta econòmica
proposada. “.
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 21/10/2016 per
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents
valoracions,
va acordar excloure
de
la
licitació
a
l’empresa
CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL, en base de l’informe de data
19/10/2016, emès pels Serveis Tècnics Municipals a dalt esmentat, i va
proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació d’aquest contracte a
l’empresa ARGON INFORMÀTICA SA, per un import de 73.510,20 €, 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.
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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.- Declarar exclosa de la licitació a l’empresa CONSTRUCCIONS
STAN LLORET SL, d’acord amb el recollit a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- REQUERIR a l’empresa ARGON INFORMÀTICA SA 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 3.675,51€, 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.
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’apartat 76.a) 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
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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.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/9330/62300 del
pressupost municipal.
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses ARGON
INFORMÀTICA SA i CONSTRUCCIONS STAN LLORET SL, així com a la
Intervenció Municipal i a la secció d’Urbanisme.

43.6.
DEVOLUCIÓ
DE
FIANÇA-CONSERGERIA
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

DE

LES

REF EXP.: G112016000578 (Exp. 36/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa OMBUDS SERVICIOS SL , s’ha sol·licitat la
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en la consergeria de les
intal·lacions esportives municipals.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 09/05/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
24/04/2013 (n. registre 24/2013).
Vist l’informe emès per la Secció d’Esports en data 24/10/2016, 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.
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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
OMBUDS SERVICIOS SL

LICITACIÓ
10/12 PO

IMPORT
5.193,50

PARTIDA
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.
43.7. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA-REHABILITACIÓ D'UNA EDIFICACIÓ
PER A LA CONVERSIÓ EN CENTRE D'INTERPRETACIÓ AMBIENTAL
REF EXP.: G112016000579 (Exp. 37/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa FÀBREGAS IMMOBLES SL , s’ha sol·licitat la
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu consistent la rehabilitació d’una
edificació per a la conversió en centre d’interpretació ambiental.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 19/10/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
13/09/2013 (n. registre 53/2013).
Vist l’informe emès per la Secció de Planejament i Gestió Urbanística en
data 24/10/2016, 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:
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EMPRESA
FABREGAS IMMOBLES SL

LICITACIÓ IMPORT
10/10
PN 3.940,51€
SP

PARTIDA
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.

43.8. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA-PROJECTE D'URBANITZACIÓ
FRONTAL DE LES PARCEL·LES 89 I 90 DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ
URBANISTA NÚM 34'
REF EXP.: G112016000580 (Exp. 38/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU , s’ha
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa
a l’adjudicació del contracte administratiu consistent el “Projecte
d’Urbanització Frontal de les parcel·les 89 i 90 del polígon d’actuació
urbanista núm 34”.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
19/11/2014 (n. registre 72/2014).
Vist l’informe emès per la Secció de Serveis Públics en data 21/10/2016,
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
MASSACHS
PAISATGE SLU

OBRES

LICITACIÓ IMPORT
I 19/14
PN 3.267,69€
SP
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PARTIDA
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.

43.9.
DEVOLUCIÓ
DE
FIANÇA-PROJECTE
REHABILITACIÓ DE LA URBANITZACIÓ LA TORTUGA

D'OBRES

DE

REF EXP.: G112016000581 (Exp. 39/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA 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 d’Obres
de Rehabilitació de la Urbanització la Tortuga.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
15/04/2014 (n. registre 47/2014).
Vist l’informe emès per la Secció de Serveis Públics en data 24/10/2016,
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
OBRES I PAVIMENTS BROSSA 02/14
PN 19.327,00€
SA
SP

PARTIDA
370800

SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament
originals a la Tresoreria Municipal.
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients.

43.10. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA-PROJECTE D'EBAR A LA ZONA NORD
EST DEL MUNICIPI DE LLORET DE MAR

REF EXP.: G112016000582 (Exp. 40/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA 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 d’Ebar a
la Zona Nord Est del municipi de Lloret de Mar.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
20/06/2014 (n. registre 50/2014).
Vist l’informe emès per la Secció de Serveis Públics en data 24/10/2016,
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
OBRES I PAVIMENTS BROSSA 06/14
PN 4.682,10€
SA
SP

PARTIDA
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.
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43.11. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA-SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA POBLACIÓ

REF EXP.: G112016000583 (Exp. 41/16 – diversos)
Vist que per part de l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA , s’ha
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa
a l’adjudicació del contracte administratiu consistent en les Bases Tècniques
per a la supressió de barreres arquitectòniques a diversos punts de la
població.
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 22/07/2016,
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data
20/12/2013 (n. registre 86/2013).
Vist l’informe emès per la Secció de Serveis Públics en data 24/10/2016,
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
OBRES I PAVIMENTS BROSSA 19/2013
SA

IMPORT
1.397,67€

PARTIDA
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.
43.12. - SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN LA
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RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC DE TELOPERADOR/A DEL CENTRE
DE CONTROL DE TRÀNSIT I MOBILITAT

REF EXP.: G112016000584 19/15 PO
Vist que la Junta de Govern Local en data 23/09/2016 va adjudicar a
l’empresa BARNA PORTERS SL, el contracte administratiu de servei
consistent en la recepció i atenció al públic de teleoperador/a del centre de
control de trànsit i mobilitat, per un import de 12,20 €/hora, IVA a part.
Vist que en data 20/10/2016, el Sr. Sebastià Pérez Téllez, actuant en nom
de la mercantil ESC SERVICIOS GENERALES SL, va anunciar mitjançant
escrit amb RGE 228854/2016 la seva intenció d’interposar el recurs especial
en matèria de contractació contra l’adjudicació del contracte i mitjançant
escrit de RGE 22885/2016 interposen davant de l’òrgan de contractació el
recurs especial en matèria de contractació.
Vist que disposa l’article 45 del RD Legislatiu 3/2011, en el sentit que si el
recurs especial en matèria de contractació s’interposa contra l’acord
adjudicació es produeix la suspensió de la tramitació de l’expedient de
contractació.
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.- SUSPENDRE la tramitació de l’expedient de contractació del servei
consistent en la recepció i atenció al públic de teleoperador/a del centre de
control de trànsit i mobilitat, fins que no recaigui la resolució del Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, d’acord amb allò previst a l’article 45
del RDL 3/2011.
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BARNA PORTERS SL,
SERVEIS SAMAT LLORET SL i ESC SERVICIOS GENERALES SL, al Tribunal
Català de Contractes de Sector Públic, a la Secció de la Policia Local i a la
Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes escaients.
43.13. – (...)
43.14. – (...)
43.15. - ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS SENSE AFANY DE
LUCRE ANY 2016.
REF EXP.: G112016000589 – diversos ssjj 15/2016
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Vistes les Bases que regularen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions, que en
forma d’ajut econòmic, atorga i estableixi l’Ajuntament de Lloret de Mar, per
a la realització d’activitats de caire cívic, solidari, juvenil, esportiu i cultural,
en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvencions,
aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Vist l’acord de 06/05/2016 de la Junta de Govern Local, segons el qual
s’aproven les Bases específiques i simultàniament també la seva
convocatòria per a l’atorgament de SUBVENCIONS A LES ENTITATS
CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2016, que es
regiran per les bases esmentades, i l’import total a repartir s’imputarà a les
corresponents partides pressupostàries del pressupost municipal per a
2016. Les esmentades Bases es van publicar en el BOP núm. 163 de data
26/08/2016.
Vistes les quanties totals de les subvencions a atorgar segons els informes
perceptius emesos per les seccions de Promoció Cultural, Esports i Joventut,
i la seva corresponent consignació pressupostària.
Atès allò establert en els articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya; i en els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar les subvencions a les entitats sol·licitants corresponent a
l’exercici 2016, segons la proposta de les comissions d’avaluació de les
diferents seccions:
ENTITATS CULTURALS
Casal de l’Obrera
Associació Veïnat de les Alegries
Associació Cultural Casa de Cúllar a Lloret de Mar
Associació Motera Moters de Lloret
Associació Coral Unió Lloretenca
Associació de Gegants i Capgrossos de Lloret de Mar
Associació Cultural L.E.A.D.
Cineclub Adler
Associació de Dones l’Aurora
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IMPORT en €
3.500
1.800
1.800
350
1.700
3.000
900
375
700

Associació Colla Gegantera de Lloret de Mar
Club Escacs Lloret
Club Marina Casinet
Associació Amics de la Música de Lloret
Associació Cultural Armènia
AMPA Institut-Escola Lloret de Mar
Associació Montphoto (Subv especial 20è aniv)
Total

3.000
1.200
3.500
2.500
350
325
8.000
33.000

ENTITATS ESPORTIVES
Penya Barcelonista de Lloret de Mar
Club de Futbol Lloret
Club Vitry de Gimnàstica Rítmica
Club Natació Lloret de Mar
Club Esportiu Judo Lloret
Club Bàsquet Unificat Lloret
Club Atletisme Lloret – La Selva
Club Volei Femení Lloret de Mar
Club Hoquei Lloret
Club Rem Santa Cristina de Lloret de Mar
Escola de Gimnàstica Rítmica Lloret Club Esportiu
Club Rem Pescadors Lloret
Club Patí Lloret
Associació Esportiva Blanc i Blava de Lloret de Mar
Club Karate-Do Lloret
Club Tennis Lloret
Club Handbol Esport Lloret
Centre Excursionista de Lloret de Mar
Lloret Esportiu 2012 Futbol Sala
Club Nàutic Lloret
Total

IMPORT en €
2.000
18.000
500
4.500
500
7.000
15.000
6.000
42.000
3.500
500
3.500
2.000
2.000
500
12.000
2.000
1.000
1.000
500
124.000

ENTITATS PEL JOVENT
Esplais Parroquials de Lloret de Mar
Esplai Cap i Cua
Total

IMPORT en €
800
800
1.600

SEGON.- Desestimar la petició de subvenció sol·licitada per l’Associació Sí a
la C-32 per Lloret per considerar que les activitats que realitza no són de
l’àmbit cultural.
TERCER.- Quant a l’acceptació, notificar als beneficiaris que una vegada
comunicada la concessió de l’ajut, si no es manifesta el contrari en el
termini de 15 dies després de la recepció de l’acord, la subvenció s’entendrà
com acceptada.
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La data límit per a la justificació, tot i que els articles 19 i 20 de les Bases
reguladores de la convocatòria de 2016 senyalen que és el 30 de novembre
de 2016.
També, i d’acord amb els articles 4 i 5 de les mateixes Bases reguladores,
l’atorgament de subvenció a aquelles entitats requerides en relació a la
manca de documentació en el moment de la seva sol·licitud, estarà subjecte
i condicionat a l’aportació d’aquesta documentació.
QUART.Notificar el present acord als interessats i a la Secció de
Participació Ciutadana, pel seu coneixement i als efectes pertinents.
43.16. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE DEFENSA JURÍDICA DE
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, EN RELACIÓ AL RECURS
289/2016 JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE
GIRONA, INTERPOSAT PER ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA

REF EXP.: G112016000591 85/16 CM
Vist l’informe emès pel TAG de Serveis Jurídics en data 25/10/2016, a
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de
defensa jurídica de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en relació al recurs
289/2016 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, interposat per
Acciona Infraestructuras SA.

Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost al Sr. XAVIER
HORS i PRESAS que ascendeix a la quantitat de 5.800€, 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 servei de defensa jurídica de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en relació al recurs 289/2016 Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, interposat per Acciona
Infraestructuras SA. amb el Sr. XAVIER HORS I PRESAS, per un import de
5.800 €, IVA a part.
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
9200.22604 del pressupost municipal.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la secció de
Serveis Jurídics i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.

43.17. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN UN CURS
DE FORMACIÓ EN ANGLÈS DE VARIS NIVELLS OBERT A TOT EL
PERSONAL MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000592 86/16 CM
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i RRHH en data 26 /10/2016,
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei
consistent en un curs de formació en anglès de varis nivells obert a tot el
personal municipal de l’Ajuntament de Lloret.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat a la Sra. Jaquie Caselles
del Centre d’Estudis de Llengües , que presentés pressupost per dur a
terme el referit servei per un import de 12.000 € , 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 de servei amb la Sra. Jaquie Caselles,
l’objecte del qual consisteix en un curs de formació en anglès de varis
nivells obert a tot el personal municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar,
per un import de 12.000,00€, exempt d’IVA.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a les partides
2210/16200 i 2211/16200 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, a la secció de
RRHH i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients.
PRESSUPOST I COMPTABILITAT
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43.18. - APROVACIO DE DESPESES
REF EXP.: G222016000117
FASE AD CODI 220
CREDITOR
AMPA CEIP PERE TORRENT – Beques menjador Escola Pere
Torrent (Anul·lació segons informe)
AMPA CEIP PERE TORRENT – Beques escola Pere Torrent
(Anul·lació segons informe)
COL·LEGI INMACULADA CONCEPCIÓ – Beques menjador curs
2015/2016 (Anul·lació segons informe)
EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques Menjador Escola Esteve
Carles Curs 2015/2016 (anul·lació resta segons informe)
EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador Escola
Pompeu Fabra (anul·lació resta segons informe)
EUREST CATALUNYA, S.L. – Beques menjador Escola Àngels
Alemany curs 2015/2016 (anul·lació resta segons informe)
AUDIFILM ABI, S.L. – Subministrament de programari nou
mòdul Magda
AUDIFILM ABI, S.L. – Subministrament de programari nou
mòdul Magda (part corresponent a l’exercici 2016)
SUMA TOTAL ............
FASE ADO CODI 240
CREDITOR
ARTS GRAFIQUES CANTALOZELLA – Treballs Gràfics Teatre
Mpal.
MAGMACULTURA, S.L. – Servei Vigilància Esports mes de
setembre 2016
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Recaptació
Voluntària mes d’agost 2016
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA – Liquidació Taxa
Recaptació executiva mes d’agost 2016
FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L. – Tractament de Palmeres
SUMA TOTAL ............
FASE O CODI 400
CREDITOR
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment Zones Verdes
mes setembre 2016
FUNDACIÓ PERE TARRES – Servei Llar Infants Els Pops mes
de setembre 2016
SUMA TOTAL ............
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EUROS
-1.128,00
-4.051,50
-1.590,00
-1.773,13
-2.500,65
-5.695,68
-14.447,40
6.050,00
-25.136,36 €

EUROS
5.070,63
14.129,45
18.961,08
21.978,71
4.708,11
64.847,98

EUROS
20.666,51
26.790,00
47.456,51

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 -25.136,36 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
64.847,98 euros, corresponents a compromisos adquirits
per aquesta
Corporació.
SEGON: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior
relació (fase O CODI 400), d’import 47.456,51 euros, corresponents a
compromisos adquirits per aquesta Corporació.
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
43.19. – (...)
43.20. – (...)
43.21. - RELACIÓ DE BAIXES
REF EXP.: G212016001687
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
84/16
85/16

IMPORT

CONCEPTES VARIS (E)
CONCEPTES VARIS (V)

TOTAL

783,78
7.093,95
7.877,73

Importa la present relació de dates la quantitat de 7.877,73 euros.
43.22. (...)

19

43.23. – (...)
43.24. – (...)
43.25. – (...)
43.26. – (...)
43.27. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Aprovar les liquidacions relacionades, pels conceptes que en cada cas s’hi
detallen:
PERIODE

CONCEPTE

IMPORT

28/09
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10
15/10

ABOCADOR/TRACTAMENT RESIDUS
ESCOLES I CURSETS
CURSOS MUNICIPALS
EDUCACIÓ
VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS
LLOGUER PISCINA
SUBMINISTRAMENT AIGUA
APARCAMENTS MUNICIPALS
PUPILATGE POLICIA
GRUA POLICIA
ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL
IMPOST CONSTRUCCIÓ
UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL
TAXA URBANISTICA
LLICÈNCIES AUTOTAXI I VEH. LLOGUER
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
EXPEDICIÓ DOCUMENTS
LLAR D’INFANTS
PADRÓ GOSSOS
ABONAMENT TRANSPORT
FIANCES DETERIOR.BÉNS PÚBLICS
FIANCES MEDI AMBIENT
LLOGUER PARADA MERCAT
OBRES A CÀRREC TERCERS
LLOGUER PARKING
INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

235.263,56
25,00
1.181,00
210,00
2.783,50
7.760,47
53.043,27
11.695,93
76,00
890,00
92,00
22.512,33
46,50
639,00
41,00
208,61
588,90
1.199,50
6,50
232,30
2.447,70
2.887,71
36,30
151,25
387,20
300,00

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

28/09
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
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15/10 AL
15/10 AL
15/10 AL
15/10 AL
15/10 AL
15/10 AL
15/10 AL
TOTAL

21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10
21/10

EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS
PADRÓ MERCAT SETMANAL
INSTAL.LACIÓ ANUNCIS DOMINI PÚBLIC
OCUP.VIA PÚBLICA , SÒL. SUBSÒL
MERCADERIES
PLUSVALUA
SERVEIS REPROGRAFIA

4.150,00
280,50
14.921,40
12.061,27
270,00
6.323,94
7,50
382.720,14

Importa el present càrrec la quantitat de 382.720,14 € .
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
43.28. - RATIFICACIÓ
LABORAL TEMPORAL

RESOLUCIÓ

ALCALDIA-

CONTRACTACIÓ

REF EXP.: G132016000274 – 198-2016-DIV-REDUC-SUBST
Vist el Decret d’Alcaldia de data 25 d’octubre d’enguany, en relació a la
contractació laboral temporal d’una educadora de Llar d’infants.
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
25 d’octubre de 2016, per la qual es procedí a la contractació laboral
temporal de la Sra. MARIA MERCÈ AUSTRICH COMAS, amb categoria
d’Educadora de Llar d’Infants (Cat C1), per cobrir la meitat de la jornada de
treball de la treballadora laboral fixa Sra. MERITXELL MARCOS DEYAS,
adscrita a la Secció d’Educació-Llar d’ Infants.
La contractada començarà a treballar el dia 1de novembre 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 contractació quedaran incloses les vacances que
li corresponguin pel temps treballat.
43.29. - NOMENAMENT FUNCIONÀRIA DE CARRERA ' AUXILIAR
ADMINISTRATIVA
REF EXP.: G132016000275
Atès que el Tribunal encarregat d’avaluar i pronunciar-se sobre el concursoposició, torn de reserva especial, funcionarització, d’ una plaça d’ Auxiliar
Administratiu/va convocat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió
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celebrada el dia 17/06/2016, vacant a la plantilla de personal funcionari
d'aquest Ajuntament, ha formulat la proposta de nomenament per ocupar
l’esmentada plaça a favor de l’opositora següent:
•

YOLANDA PEREZ EZQUERRA

Atès que, l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han
observat totes les prescripcions previstes en les condicions de la
convocatòria.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Nomenar funcionària de carrera, de conformitat amb la proposta
del Tribunal Qualificador, amb la categoria d’ Auxiliar administrativa (Cat.
C2) d’aquest Ajuntament, a la Sra. YOLANDA PEREZ EZQUERRA amb
efectes 01/11/2016.
SEGON. La nomenada haurà de prendre possessió del seu càrrec el proper
dia 1 de novembre d’enguany.
TERCER. La nomenada haurà d'aportar, si s’escau, dins el termini màxim de
vint dies naturals, comptats des de la data de publicació de la llista
definitiva d’aprovats, els documents acreditatius de les circumstàncies i
condicions a què es refereix la condició 7ª de les bases de la convocatòria.
QUART. D’acord amb les dades existents en el registre de personal establir
la data a efectes de reconeixement d’ antiguitat 19/04/2008.
CINQUÈ. Notifica aquest acord a la interessada i a la secció de Tresoreria als
efectes procedents.
43.30. - CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN RELACIO AL PROGRAMA
DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA
REF EXP.: G132016000276 – 193-2016-DIV-PGJC
Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 11 d’octubre
de 2016, en relació a l’atorgament de la subvenció sol·licitada per aquesta
Corporació, d’acord amb la Resolució TSF/1639/2016 d’1 de juliol, amb
número d’expedient SOC002/16/00063.
Vista la ORDRE EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s’aproven
les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, modificada per l’Ordre
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TSF/177/2016 de 22 de juny, es procedirà a la contractació de personal per
a realitzar el citat programa.
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 21/10/2016, s’accepta
la subvenció del citat Programa.
Vist que la comissió de selecció del personal tècnic de la xarxa d’ impulsors
de la garantia juvenil es va reunir el passat 27 d’octubre de 2016, per tal de
realitzar la selecció corresponent.
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’establert a l’art. 2
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació, modificat per l’art. 8
de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de reforma del mercat de treball.
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. Contractar la Sra. LIDIA MUÑOZ ABALOS amb categoria de Tècnica
(A2) amb contracte laboral eventual per servei determinat (art 2 del R.D.
2720/98, de 18 de desembre) amb horari laboral de 37,5 hores/setmanals,
a partir del dia 1 de novembre d’ enguany i de durada 12 mesos. Dins el
període de contractació quedaran incloses les vacances que els hi
corresponguin pel temps treballat.
SEGON. Fer constar en els contracte de treball la frase següent: Contracte
de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa de
Garantia Juvenil per l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, modificada
per la ORDRE TSF/177/2016, de 22 de juny, que regula la Xarxa
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, cofinançat en un
91,89% pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil”.
TERCER. D’aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessada, a Serveis
Jurídics, al Tècnic de Joventut i a Tresoreria Municipal, als efectes
procedents.
43.31. - NOMENAMENT FUNCIONARI
AUXILIAR DE PROTECCIÓ CIVIL

DE

CARRERA

'

TÈCNIC

REF EXP.: G132016000277
Atès que el Tribunal encarregat d’avaluar i pronunciar-se sobre el concursoposició, torn de reserva especial, funcionarització, d’ una plaça de Tècnic/a
Auxiliar de Protecció Civil convocat per acord de la Junta de Govern Local,
en sessió celebrada el dia 17/06/2016, vacant a la plantilla de personal
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funcionari d'aquest Ajuntament, ha formulat la proposta de nomenament
per ocupar l’esmentada plaça a favor de l’opositor següent:
•

FELIP CARBONELL MARIN

Atès que, l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han
observat totes les prescripcions previstes en les condicions de la
convocatòria.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Nomenar funcionari de carrera, de conformitat amb la proposta del
Tribunal Qualificador, amb la categoria de Tècnic Auxiliar de Protecció Civil
(Cat. C1) d’aquest Ajuntament, al Sr. FELIP CARBONELL MARIN amb
efectes 01/11/2016.
SEGON. El nomenat haurà de prendre possessió del seu càrrec el proper dia
1 de novembre d’enguany.
TERCER. El nomenat haurà d'aportar, si s’escau, dins el termini màxim de
vint dies naturals, comptats des de la data de publicació de la llista
definitiva d’aprovats, els documents acreditatius de les circumstàncies i
condicions a què es refereix la condició 7ª de les bases de la convocatòria.
QUART. D’acord amb les dades existents en el registre de personal establir
la data a efectes de reconeixement d’ antiguitat el 4/09/1980.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ interessat i a la secció de Tresoreria als
efectes procedents.
ARXIU
43.32. - AVALUACIÓ DE LA SÈRIE DOCUMENTAL Q402 QUEIXES I
RECLAMACIONS DE CONSUMIDORS CORRESPONENTS AL PERÍODE
1994 A 2011.
REF EXP.: G152016000006
Vist que l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Lloret de Mar ha
realitzat successives transferències al Servei d’Arxiu Municipal
de
documentació relativa a la sèrie Q402 Queixes i reclamacions de
consumidors.

24

Vist que la documentació relacionada en el punt anterior ha finalitzat les
seves fases activa i semiactiva.
Vist que les dades principals dels expedients objecte d’avaluació estan
recollides en el llibre Registre de Reclamacions i Denúncies.
Vist que a l’esmentada documentació se li pot aplicar la taula d’avaluació
documental (TAAD) número 473, aprovada pel Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i publicada en el DOGC núm. 7133 i actualitzada
amb data 02/06/2015, titulada Expedients mediació en matèria de consum,
on es preveu l’eliminació de la documentació transcorregut un any i si
s’apliquen taxes quatre anys del tancament dels expedients.
Vist que amb data 05 d’octubre de 2016, es va informar a la unitat
productora dels expedients objecte d’avaluació, i es va oferir un període de
15 dies per a presentar al·legacions.
Vist que la unitat productora va al·legar la necessària preservació dels
expedients corresponents a l’any 1993.
Vist que la unitat productora va al·legar que seria necessària la preservació
dels expedients corresponents als últims 5 anys.
Vist l’informe favorable de l’Arxiver Municipal.
Atès allò establert a l'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i
documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de
modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
Atès allò establert a l’article 12 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre
accés, avaluació i tria de documents.
Atès allò establert al 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.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’eliminació de la documentació relativa a la sèrie Q402
Queixes i reclamacions de consumidors corresponents al període 1994 a
2011, recollida en el document adjunt.
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SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Tauler d’Anuncis i Edictes del web
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 la voluntat d’eliminar la documentació descrita a la part
expositiva.
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
43.33. – (...)
43.34. – (...)
43.35. (...)
43.36. – (...)
SERVEIS PÚBLICS
43.37. - APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RENOVACIO DE
PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A LA TRAVESSIA DELS AMICS
REF EXP.: M332016000026
F E T S:
1.- La Junta de Govern Local en sessió de data 12 d’agost de 2016, disposà:
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de renovació de paviments i
infraestructures a la travessia dels Amics”, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost d’execució de 103.729,62 euros, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies,
amb la publicació corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de la
província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al
Tauler d’Anuncis Municipal, durant el qual es podrà examinar i formular-hi
les al·legacions pertinents.
Tercer-. L’expedient ha romàs a informació pública pel termini de trenta
dies hàbils amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província núm. 173 de data 9 de setembre de 2016, al Diari Oficial de la
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Generalitat de Catalunya núm. 7199 de data 6 de setembre de 2016 i al
tauler d’anuncis municipal del 31 d’agost al 4 d’octubre de 2016.
Durant el termini d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació, tal i
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari General i que consta
a l’expedient administratiu.
FONAMENTS

DE

DRET

S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de règim local de Catalunya i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.
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 definitivament el “Projecte de renovació de paviments i
infraestructures a la travessia dels Amics”, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost d’execució de 103.729,62 euros, IVA inclòs.
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d’Anuncis municipal.
43.38. - APROVACIO L'INFORME/ACTA DEL COORDINADOR DE
SEGURETAT I SALUT RELATIU A L'ESTUDI DE SEGURETT I SALUT DE
LES OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMEMTS A DIVERSOS CARRERS
(CAMPANYA 2016)
REF EXP.: M332016000027
Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic Municipal de data 26 d’octubre de
2016, relatiu a l’aprovació de l’informe extern emès pel Coordinador de
Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL
CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, en relació als treballs de les Bases
Tècniques per a la renovació de paviments a diversos carrers de la població
(campanya 2016).
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Aprovar l’informe favorable emès pel Coordinador de Seguretat i
Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández, de l’empresa DARZAL
CONSULTORIA Y PREVENCION, SL, relatiu al Pla de Seguretat i Salut de les
Bases Tècniques per a la renovació de paviments a diversos carrers de la
població (campanya 2016).
Segon.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION,
SL, com a Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra i a l’empresa
AGLOMERATS GIRONA, SA, com a adjudicatària de la mateixa.
INFORMACIÓ I ANÀLISI DEL TERRITORI
43.39. GREGAL

NUMERACIÓ

FINQUES

CARRER

ASTÚRIES

I

CARRER

REF EXP.: 93
Vist que al capítol II del Títol II de l’ordenança Reguladora de l’Ús de la Via
Pública regula la retolació i numeració de les vies públiques i el Reglament
de “Población y Demarcación Territorial” aprovat per RD 2612/1996 de 20
de desembre.
Vist l’informe emès per la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori de data
26 d’octubre d’enguany,
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. Assignar a la parcel.la cadastral polígon 11 parcel.la 17 el número
25 del carrer de Gregal i a les finques amb façana al carrer d’Astúries :
polígon 8 parcel.la 53 els números 1 al 9,
polígon 8 parcel.la 52 el número 11,
polígon 8 parcel.la 115 els números 2 al 12,
ref. 4259801DG8145N el número 14,
ref. 4160410DG8146S el número 13 per poder identificar-les correctament
a la base de dades.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local, al
Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que
cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al Departament de
Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de Turisme, als Serveis
de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de Girona, als Serveis de
Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a l’Oficina de Correus de Lloret
de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas Natural de Lloret de Mar i al Punt de
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Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes
pertinents.
SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT
ESPORTS
43.40. (...)

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