ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: 46/2016
Dia: 17 de novembre 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
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
JOAN BERNAT PANE Regidor Delegat
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat
RAFAEL GARCIA JIMENEZ Secretari General
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons
S’han excusat d’assistir-hi:
JORDI OROBITG SOLE 2n. Tinent d'Alcalde
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense
vot):
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO Regidor Delegat
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO Regidor Delegat

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, celebrada el dia 11 de novembre de 2016, la qual, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ
SERVEIS JURÍDICS
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46.1. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL
PREFABRICAT A L'APARCAMENT SANTA EUGÈNIA, SITUAT A
L'AVGDA VILA DE TOSSA 65.
REF EXP.: G112016000619 93/16 CM
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Tècnica Municipal en data 10/11/2016,
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra per
la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’aparcament Santa Eugènia, situat a
l’Avgda Vila de Tossa 65.
Atès que es tracta de treballs especialitzats, des de l’esmentat servei s’ha
sol.licitat pressupost a l’empresa Grup 9s Espais SL (DUPI PREFABRICATS)
que presentés pressupost per dur a terme l’obra, que ascendeix a la
quantitat de 19.220,00 €, 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 d’obra per la instal·lació d’un mòdul
prefabricat a l’aparcament Santa Eugènia, situat a l’Avgda Vila de Tossa 65,
per un import de 19.220,00 €, IVA a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
16/9241/62300 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interesat, a la secció d’Obres i
la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients
46.2. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MAMPARES
PER ILLES DE CONTENIDORS DE LA URBANITZACIÓ LLORET BLAU
REF EXP.: G112016000620 93/16 CM
Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient en data 10/11/2016, a
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el
subministrament de mampares per illes de contenidors de la urbanització
Lloret Blau.
Atès que des de la secció de Medi Ambient s’ha sol·licitat pressupost a les
empreses DISSENY BARRACA I CARBONELL URBAN SERVICES, essent el
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més satisfactori el presentat per l’empresa CARBONELL URBAN SERVICES,
que ascendeix a la quantitat de 8.626,20€, 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 mampares per
illes de contenidors de la urbanització Lloret Blau amb l’empresa
CARBONELL URBAN SERVICES per un import de 8.626,20€ Iva a part.
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
1532/62502 del pressupost municipal.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses participants, a la
secció de Medi Ambient i la Intervenció municipal per al seu coneixement i
efectes escaients.
46.3. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA N. 2913/2016 ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE
LA VIA PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE
CASETES/BARRAQUES PER LA FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2016
REF EXP.: G112016000623 (Exp. 03/16 – autorització)
Vist que en data 15/11/2016, es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 2913/2016 l’adjudicació d'autoritzacions per a l'ús comú especial de la
via pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per la Festa
Major de Sant Romà 2016.
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. 2913/2016 dictat en data
15/11/2016, del tenor següent:
“DECRET D’ALCALDIA N. 2913/2016
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DE DATA 15/11/2016
REF. EXP.:ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIONS PER A L'ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA, CONSISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ DE CASETES/BARRAQUES PER LA
FESTA MAJOR DE SANT ROMÀ 2016
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS
G112016000618 (Exp. 03/16 – autorització)
Vist que en data 04/11/2016 la Junta de Govern Local va resoldre requerir a 6
entitats sense ànim de lucre que s’anomenen a continuació, a fi que en el termini
màxim de 3 dies hàbils aportessin la documentació prevista en la clàusula 13 del plec
de condicions, per tal de poder procedir a l’adjudicació de les autoritzacions per a l’ús
comú especial de la via pública, consistent en la instal·lació de casetes/barraques per
la Festa Major de Sant Romà 2016. Les entitats que havien de complir amb
l’esmentat tràmit són les següents:
•
•
•
•
•
•

Plica
Plica
Plica
Plica
Plica
Plica

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

5.1.2.7.6.4.-

ASSOCIACIO DE BARS I RESTAUR. LLORET
CLUB BASQUET LLORET
ASSOCIACIO CIUTADANA SOS LLORET
BISBAT DE GIRONA -ESPLAIS PARROQUIALS
JOVES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
ASSOCIACIO JOVENTUT SA ROMANA,

Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat la
documentació a la que es fa referència a la clàusula 14 del plec de condicions per
totes les entitats a dalt esmentades.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar 6 autoritzacions per a l’ús comú especial de la via pública,
consistent en la instal·lació de casetes/barraques per la Festa Major de Sant Romà
2016 a les entitats sense ànim de lucre que s’anomenen a continuació, en base dels
actes d’obertura de pliques i de sorteig de dates 26/10/2016 i 28/10/2016, amb
subjecció al plec de condicions administratives i jurídiques aprovat. Les entitats
autoritzades són les següents:
•
•
•
•
•
•

Plica
Plica
Plica
Plica
Plica
Plica

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

5.1.2.7.6.4.-

ASSOCIACIO DE BARS I RESTAUR. LLORET
CLUB BASQUET LLORET
ASSOCIACIO CIUTADANA SOS LLORET
BISBAT DE GIRONA -ESPLAIS PARROQUIALS
JOVES D'ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
ASSOCIACIO JOVENTUT SA ROMANA

SEGON.- Advertir als autoritzats a dalt ensementats que, en cas de no complimentar
adequadament les condicions establertes al plec de condicions, l’Ajuntament podrà
dur a terme les accions legalment establertes.
TERCER.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 151.4 del
RD Legislatiu 3/2011, disposen de les actes d’obertura de pliques i de sorteig al Perfil
del Contractant del web municipal.
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectiu aquest acord.

4

CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest decret a totes les entitats que han pres part en la
licitació, així com a la Regidoria de d’Oci, Temps Lliure i Festes Populars, a la secció
de la Via Pública i a la Policia Local, a la secció de Medi Ambient 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.
SISÈ.- Ratificar el present Decret d’Alcaldia en la primera sessió de la
Junta de Govern Local que es celebri.”

46.4.
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.: G112016000624 08/16 PO
Vist que la Junta de Govern Local en data 21/10/16, va acordar requerir a
l’empesa OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL, 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 obert, tramitació ordinària,
del subministrament de maquinari d'electrònica de xarxa (Switchos) per
equipar la nova tipologia de xarxa.
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, s’ha constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als
anuncis i publicacions efectuades.
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa OPEN SOURCE AND
SECURITY SERVICES SL efectuada per la Mesa de Contractació en acta de
data 19/10/16, a la vista dels informes emesos pel Cap de la Secció
d’Informàtica el dia 10/10/16 i els Serveis Econòmics en data 18/10/16.
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 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 OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES
SL, el contracte administratiu consistent en el subministrament de
maquinari d'electrònica de xarxa (switchos) per equipar la nova tipologia de
xarxa, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en acta
de data 19/10/16, amb subjecció al plec de condicions econòmico5

administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i
el termini d’execució del contracte són els següents:
-

Preu: 1.994,00 €/MES IVA a part durant 48 mesos.
Termini de lliurament: 60 dies a partir de la data de signatura del
contracte.

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 9260/20600 del
pressupost vigent.
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, la Tresoreria Municipal i a la
secció de Sistemes de la Informació i Telecomunicacions, i, trametre al BOP
de Girona un anunci de la formalització del contracte per a la seva
publicació d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu
3/2011, així com al Perfil del Contractant.
46.5. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI
CONTINUAT D'AJUDA I SUPORT TÈCNIC EN DOS PROJECTES
D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
REF EXP.: G112016000625 (Exp. 11/16 PL PC)
Vist l’informe emès en data 09/11/2016 per la Tècnica de Participació
Ciutadana, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la
contractació del servei continuat d’ajuda i suport tècnic en dos projectes
d’acció comunitària i participació ciutadana que es desenvolupin des de la
secció de Participació Ciutadana, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD
Legislatiu 3/2011.
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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
continuat d’ajuda i suport tècnic en dos projectes d’acció comunitària i
participació ciutadana que es desenvolupin des de la secció de Participació
Ciutadana, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el procediment
de licitació amb anunci al perfil del contractant i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives i
jurídiques regulador del procediment 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”.
46.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS D'IDEES PER LA CREACIÓ DEL
LOGOTIP DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR
REF EXP.: G112016000626 (Exp. 01/16 – concurs d’idees)
Vist que en data 29/07/2016 la Junta de Govern Local va aprovar les Bases
reguladores del concurs d’idees per la creació del logotip de la Piscina
Olímpica Municipal de Lloret de Mar, conforme a allò establert a l’art. 22 del
RD Legislatiu 3/2011, i, va obrir la convocatòria corresponent.
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes es van rebre 61
propostes que es corresponen amb els següents pseudònims:
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Número de
propostes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Pseudònim
BOTÒ
BOTÒ
MIKE SANDERS
KALIXI
TMGY
BOUCLE
DESIGNER
POSIDÓ 97
MADAME BLAVATSKY
PETIT COALA
STIGLITZ
STIGLITZ
MOMO
ESCAPOLOGY
YORUGA
YORUGA
COMECOCOS
MANALETA
MANALETA
NOLERA
IDEARIUM30
LIS ART
TXAMI
CHARLIE
JOSEP CASTELLANO
GUIJARA
IISZ
GUY CARA
MARINA HERRERO
MARINA HERRERO
IGNACIO GUASCH
OLYMPIC
EL CAMINO
HIJO DE LA LUNA
IONA
MACALLAN
WARES
ELS3SOPARS
MAULA
AGHE
@CREATIVACIÓ
MARKALON
3TRAIL
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ACHITO
ACHITO
AIGUA I TORXA
SECA
MINIMAL
VILUCAT
VILUCAT
BARBA NEGRE
ORPHEUS
FALLING-WATER
AURUM
ROX_OPCIO1
ROX_OPCIO2
MISTER_CMYK_OPCIÓ1
MISTER_CMYK_OPCIÓ1
KASKI
EQUILIBRI
EQUILIBRI

Vist que en data 10/10/2016, es va fer l’Acta de constitució del Jurat
encarregat de valorar les propostes del concurs d’idees per la creació del
logotip de la Piscina Olímpica Municipal de Lloret de Mar i es va realitzar un
primer examen de les propostes rebudes.
Vist que en data de 10/11/2016, es va reunir de nou el Jurat per a valorar
les propostes d’idees, i, després d’efectuar les pertinents valoracions, va
proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació del concurs d’idees al
la proposta número 12 presentada amb el pseudònim “STIGLITZ”, que una
vegada efectuada la corresponent comprovació, resulta que correspon al Sr.
SERGI PERPINYÀ JOSEP.
Vistes les Bases reguladores del concurs d’idees per la creació del logotip de
la Piscina Olímpica Municipal 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.- Declarar guanyador del concurs d’idees per la creació de la
identitat visual de la Piscina Municipal de Lloret de Mar al Sr. SERGI
PERPINYÀ JOSEP (pseudònim “STIGLITZ”), com a guanyador de la millor
proposta presentada, en base a la proposta efectuada pel Jurat en acta de
data 10/11/2016, amb subjecció a les Bases reguladores del concurs d’idees
per la creació del logotip de la Piscina Olímpica Municipal de Lloret de Mar.
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SEGON.- Atorgar al Sr. SERGI PERPINYÀ JOSEP el premi de 2.500 €,
d’acord amb el punt 9è de les bases del concurs. Aquest premi, estarà
subjecte a les normes fiscals, que si procediren, li serien aplicades.
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/3422/22699 del
pressupost vigent.
QUART.- Procedir a la publicació del resultat del concurs d’idees abans
esmentat al web municipal, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a través de
les xarxes socials i la Nova Ràdio Lloret.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord als participants del concurs
mitjançant correu electrònic, al Director de la Piscina Municipal, a la secció
d’Esports, a la Coordinadora de Comunicació, a la Directora de la Nova
Radio Lloret, a la secció del web municipal, així com a la Intervenció
municipal per al seu coneixements i efectes escaients.
46.7. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET
DE MAR, CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA I CÀRITAS PARROQUIAL
DE LLORET DE MAR, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL "PROGRAMA
NOVES ESTRATÈGIES D'INSERCIÓ (NEI)".
REF EXP.: G112016000628 (Exp. 38/16 – conveni)
Vist que Càritas Diocesana de Girona desenvolupa el “Programa Operativo”
del Fons Social Europeu coordinat per de Càritas Espanyola 2007-2013 de
Lluita contra la discriminació, amb pròrroga N més 2.
Vist que dintre d’aquest programa hi ha el programa NEI que ofereix un
assessorament laboral a tots els joves que necessiten una orientació
tutoritzada en el seu procés de recerca de feina, acompanyant els joves en
risc o en situació de marginació i exclusió social.
Vist que és d’interès de l’ajuntament impulsar accions dirigides a la inserció
social i laboral de joves amb especials dificultats d’inserció.
Que des de fa ja més de 5 anys aquest ajuntament està col·laborant amb el
projecte i es valora positiu continuar-hi participant.
Vist que el cost del projecte és de 11.339,00€, dels quals el Fons Social
Europeu fa una aportació del 50%, 5.670€.
Vis que l’aportació de l’ajuntament és del 50% restant, amb un total de
5.670€.
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Vist l’informe conjunt emès per la Secció de Benestar i Família i per la
Secció de Joventut, del que es desprèn que es proposa signar aquest
conveni.
Atès, allò establert a l’article 47 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 Càritas Parroquial
de Lloret de Lloret de Mar i Càritas Diocesana de Girona, per desenvolupar
el programa NEI (Noves Estratègies d’Inserció) que ofereix un
assessorament laboral a tots els joves que necessiten una orientació
tutoritzada en el seu procés de recerca de feina, acompanyant els joves en
risc o en situació de marginació i exclusió social.
SEGON.- Aquest conveni suposa un cost per l’Ajuntament de 5.670 €, i va
distribuït en dos pagaments:
Primer pagament:
Partida 2310.22699, la quantitat de 2.835 € - Benestar i Família
Segon pagament:
Partida 3371.22602, la quantitat de 2.835 € - Joventut
TERCER.- Aquest conveni tindrà una durada fins el 31 de desembre de
2016.
QUART.- Notificar aquest acord a Càritas Diocesana de Girona, Càritas
Parroquial de Lloret de Mar, a la secció de Benestar i Família, a la secció de
Joventut i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i efectes
escaients.
46.8. - CONTRACTE PRIVAT DE LA LLICÈNCIA OBLIGATÒRIA PER
FER ÚS D'OBRES I FONOGRAMES MUSICALS I AUDIOVISUALS
ADMINISTRATS PER L'SGAE i AGEDI A LA PISCINA MUNICIPAL
REF EXP.: G112016000629 35/16 Diversos
Vist l’informe emès pel Director de la Piscina Municipal en data 14/09/2016,
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar la llicència
obligatòria per tal de fer ús d’obres i fonogrames de repertori musical i/o
audiovisual que la SGAE admistra i representa, així com de fonogrames que
meriten drets de propietat intel·lectual que gestionen AGEDI i AIE.
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Atès que davant la necessitat de continuar oferint els serveis de classes
d’activitat física amb suport musical, i també de disposar de fil musical pels
usuaris de la Piscina Municipal, es requereix estar al corrent de la llicència
d’autorització prèvia dels autors o titulars de les obres, segons el que
disposen els articles 2.17 i 20 del Text refòs de la Llei de Propietat
Intel·lectual, així com el pagament de la corresponent remuneració pels
actes de comunicació pública de fonogrames, tal i com estableixen els
articles 108.4 i 6, i 116.2 i 3 de l’esmentat cos legal.
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat a AGEDI i SGAE que
presentéssin pressupost per contractar la llicència, que ascendeix a la
quantitat de 83,59€/mes, IVA a part amb AGEDI i 78,4€/mes, IVA a part
amb SGAE.
Atès allò establert a l’article 170.d. del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sobre els
contractes, que preveu la contractació quan per raons tècniques o
artístiques o per motius relacionats amb la protecció dels drets d’exclusiva,
el contracte només es pot encomanar a un empresari determinat.
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 els contractes privats consistents en la llicència per a la
utilització del repertori musical i audiovisual a la Piscina Municipal amb
l’SGAE per un import de 78,4€/mes, IVA a part, i amb AGEDI per un
import de 83,59€/mes, IVA a part, durant un termini d’un any, renovable
durant un any mes .
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida
3422.22699 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 AGEDI ,SGAE, a la Secció
d’Esports i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients.
46.9. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PER A LA CONTRACTACIÓ
LABORAL I LA FORMACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR AMB
LA FINALITAT D'AFAVORIR-NE LA INSERCIÓ LABORAL I MILLORAR
LA SEVA OCUPABILITAT, I ACCIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT
TÈCNIC
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REF EXP.: 10602016000042
Vista l’Ordre TSF/296/2016, de 02 de novembre, per la qual s’aproven les
bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació.
Vista la Resolució TSF/2496/2016 de 3 de novembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l'any 2016 per presentar les sol·licituds de subvencions
destinades a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del
programa Treball i Formació 2016 d'acord amb les línies següents:
Línia A: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades
a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi
per desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP)
Línia B: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades
a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima
d'Inserció.(PRMI)
Línia C: accions de coordinació i suport tècnic.
Vist que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els
contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, les
accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins
de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d'una
durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova
contractació).
Vist que l'import màxim de subvenció per contracte de treball serà de
9.380,00 € per a contractes de 6 mesos a jornada completa, i de 18.760,00
€ per a contractes de 12 mesos a jornada completa.
Vist que per a les accions de coordinació i suport tècnic, el SOC subvenciona
les despeses salarials i de Seguretat Social fins a un import màxim de
28.000,00 € per a la durada de l’acció de 12 mesos a jornada completa.
Vista la proposta que s’ha decidit des de l’Àrea de Serveis Centrals és la
següent:
Línia A
Àrea/Secció

Activitats
Biblioteca
Educació
Esports
Joventut

Pers. Assignades
6mesos

1
1
1
1
1

Pers. Sol·licitades
6mesos

Pers. Assignades 12
mesos

0
0
0
0
0
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Medi Ambient
Serveis Públics
Participació
Patrimoni
Teatre
Total (línea A)
11 contractes

1
1
1
0
0

0
0
0
0
1

1
1

8

2

1

Línia B

Àrea/Secció

SSPP/Jardineria
SSPP/Manteniment
Total (línea B)
12 contractes

Pers. Assignades
6 mesos

Pers.
Sol·licitades
6mesos

Pers.
Assignades
12 mesos

4
4

1
2

0
1

8

3

1

Atès què el nombre contractes de treball assignats pel SOC sumant les
línies A i B són 18 (16 contractes de sis mesos i 2 contractes d’un any).
Vist que la proposta provisional de l’àrea de Serveis Centrals sol·licitant 5
contractes de treball addicionals als assignat pel SOC, que sumen 23
contractes de treball, també es sol·licitarà al SOC subvenció per a la línia
C: 1 contracte de treball d'una durada 12 mesos a jornada completa (nova
contractació) per a les accions de coordinació i suport tècnic.
Atès que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria.
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, un ajut de 262.500 €, destinat a la contractació de 21
persones per un període de sis mesos (196.980 €), 2 persones per un
període de 12 mesos (37.520 €), 1 persona per un període de 12 mesos per
a suport tècnic (28.000€), així com el corresponen ajut destinat a la
formació dels participants del PANP i PRMI 2016.
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.
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TERCER. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i ocupació de
la Generalitat, Promoció Econòmica i a la Secció de Recursos Humans
d’aquest ajuntament.
PRESSUPOST I COMPTABILITAT
46.10. - APROVACIÓ DE DESPESES
APROVACIÓ DE DESPESES
FASE AD CODI 220
CREDITOR
6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA.-60%
l’elaboració Pla Estratègic de Social Media
SUMA TOTAL ............

restant

de

FASE ADO CODI 240
CREDITOR
CLECE, S.A.- Servei de neteja mes de setembre de 2016
EULEN, S.A.- Servei neteja piscina municipal mes de juliol de
2016
EULEN, S.A.- Servei neteja piscina municipal mes de juny de
2016
APLICACIONES ELECTRICAS ENE.- Subm. De fibra òptica de
12 fibres monomode 9/125
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.- Taxa recaptació
executiva mes de setembre de 2016
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.- Taxa recaptació
voluntària mes de setembre de 2016
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.-Serveis
postals octubre de 2016
CASAL DE L’OBRERA.- Subvenció entitats culturals 2016
VEINAT DE LES ALEGRIES.- Subvenció entitats culturals
2016
ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA DE CULLAR.- Subvenció
entitats culturals 2016
UNIÓ CORAL LLORETENCA.- Subvenció entitats culturals
2016
ASSOCIACIÓ DE GEGANTS I CAPGROSSOS.- Subvenció
entitats culturals 2016
ASSOCIACIÓ CULTURAL L.E.A.D.- Subvenció entitats
culturals 2016
ASSOCIACIÓ L’AURORA.- Subvenció entitats culturals 2016
COLLA GEGANTERS DE LLORET DE MAR.- Subvenció entitats
culturals 2016

EUROS
4.751,67
4.751,67

EUROS
116.709,97
7.261,75
7.261,75
6.531,79
31.638,48
8.328,00
7.959,29
3.500,00
1.800,00
1.800,00
1.700,00
3.000,00
900,00
700,00
3.000,00
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CLUB D’ESCACS DE LLORET DE MAR.- Subvenció entitats
culturals 2016
CLUB MARINA CASINET.- Subvenció entitats culturals 2016
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA.- Subvenció entitats
culturals 2016
AMPA INSTITUT ESCOLA.- Subvenció entitats culturals 2016
ASSOCIACIÓ MONTPHOTO.Subvenció
especial 20é
aniversari
PENYA BARCELONISTA DE LLORET DE MAR.- Subvenció
entitats esportives 2016
CLUB FUTBOL LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB VITRY GIMNASTICA RITMICA.- Subvenció entitats
esportives 2016
CLUB NATACIÓ LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB JUDO LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB ATLETISME LLORET.- Subvenció entitats esportives
2016
CLUB VOLEY FEMENÍ LLORET.- Subvenció entitats esportives
2016
CLUB HOQUEI LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB DE REM SANTA CRISTINA.- Subvenció entitats
esportives 2016
ESCOLA GIMNASTICA RITMICA LLORET.- Subvenció entitats
esportives 2016
CLUB REM PESCADORS.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB PATÍ LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BLANCBLAVA.- Subvenció entitats
esportives 2016
CLUB TENNIS LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB HANDBOL LLORET.- Subvenció entitats esportives
2016
CENTRE EXCURSIONISTA DE LLORET.- Subvenció entitats
esportives 2016
LLORET ESPORTIU 2012 FS.- Subvenció entitats esportives
2016
CLUB NAUTIC LLORET.- Subvenció entitats esportives 2016
CLUB BASQUET UNIFICAT LLORET.- Subvenció entitats
esportives 2016
CLUB UNIÓ FUTBOL SALA LLORET.- Subvenció entitats
esportives 2016
ESPLAIS PARROQUIALS DE LLORET.- Subvenció entitats
juvenils 2016
ESPLAI CAPICUA.- Subvenció entitats juvenils 2016
ASSOCIACIÓ MOTERA MOTERS DE LLORET.- Subvenció
entitats culturals 2016

1.200,00
3.500,00
2.500,00
325,00
7.250,00
2.000,00
18.000,00
500,00
4.500,00
500,00
15.000,00
6.000,00
42.000,00
3.500,00
500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
7.000,00
11.500,00
800,00
800,00
350,00
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CINE CLUB ADLER.- Subvenció entitats culturals 2016
ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA.- Subvenció entitats
culturals 2016
CLUB KARATE DO.- Subvenció entitats esportives 2016
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.-Quotes projecte
reparcel·lació
La
Creu
de
Lloret
parc.
14,15,50,76,80,82,150,160,210 i 292
SUMA TOTAL ............
FASE O CODI 400
CREDITOR
TIC SERVEIS SCP.- Organització, descripció i catalogació
arxiu mes d’octubre de 2016
CLECE, S.A.- Servei de neteja mes d’octubre de 2016
SUMA TOTAL ............

375,00
350,00
500,00
47.603,71

402.644,74

EUROS
5.566,00
116.709,97
122.275,97

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 4.751,67 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
402.644,74 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 122.275,97 euros, corresponents a
compromisos adquirits per aquesta Corporació.
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA
46.12. – (...)
46.13. – (...)
46.14. – (...)
46.15. – (...)
46.16. – (...)
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46.17. – (...)
46.18. – (...)
46.19. – (...)
46.20. – (...)
46.21. – (...)
46.22. – (...)
46.23. – (...)
46.24. – (...)
46.25. – (...)
46.26. – (...)
46.27. – (...)
46.28. – (...)
46.29. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS
Aprovar les liquidacions relacionades, pels conceptes que en cada cas s’hi
detallen:
CONCEPTE
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11
05/11

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

11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11

EDUCACIÓ
CURSOS MUNICIPALS
ABOCADOR/TRACTAMENT
VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS
LLOGUER PISCINA
APARCAMENTS MUNICIPALS
PUPILATGE POLICIA
GRUA POLICIA
ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL
IMPOST CONSTRUCCIÓ
UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL
TAXA URBANISTICA
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
EXPEDICIÓ DOCUMENTS
LLAR D’INFANTS
PADRÓ GOSSOS

IMPORT
30,00
872,50
455.227,88
1.536,00
6.261,81
26.417,75
32,00
555,00
138,00
23.797,82
46,50
776,70
340,69
620,90
160,00
13,00
18

05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
05/11 AL 11/11
TOTAL

IMMPOST BÉNS IMMOBLES
ABONAMENT TRANSPORT
AUTORITZACIÓ PLATGES
APORTACIÓ CASINO
FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS
MEDI AMBIENT
INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA
RECÀRREC
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
INSTAL.LACIONS CULTURALS
ALTRES INSTAL.LACIONS
EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS
INST. NO FIXES ESPECT. O ATRACCIONS
MERCADERIES
PLUSVALUA

222,09
43,90
5.001,19
210.000,00
4.155,20
374,88
605,07
662,44
2.883,61
768,00
400,00
602,50
1.488,00
30,00
12.212,97
756.276,40

Importa el present càrrec la quantitat de 756.276,40
SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT
OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA
46.30. – (...)
46.31. – (...)
46.32. – (...)
46.33. – (...)
SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
MOBILITAT I TRANSPORTS
46.34. – (...)
46.35. – (...)
46.36. – (...)
46.37.- (...)
46.38. – (...)
46.39. – (...)
19

46.40. – (...)
46.41. – (...)
SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT
COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
46.42. - APROVACIÓ CALENDARI COMERCIAL MERCAT DIARI PER AL
2017
REF EXP.: G722016000027
D’acord amb allò que disposa l’article II del vigent Reglament pel Règim del
Mercat Municipal Diari.
D’acord amb la proposta presentada per l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal Diari.
Vist que la proposta respecta els dies que l’art.1.1.e) de la Llei 8/2004, de
23 de desembre, d’Horaris Comercials, fixa com a dies d’obligat tancament:
01/01 i 25/12.
Atès que l’Ajuntament treballa en la licitació d’un nou projecte de Mercat
municipal, aquest horari comercial per a l’any 2017 quedarà condicionat a
l’esmentada licitació, i les posteriors necessitats.
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 d’acord amb la proposta més amunt esmentada, el
següent “Calendari Comercial del Mercat Municipal Diari” per a l’exercici
2017.
Horaris que regiran per a tot l’any:
•
•

De dilluns a dijous, de les 8 a les 14 hores. Tardes tancat.
Divendres i dissabtes, de les 8 a les 14 hores, i de les 17 a les 20.30
hores.

Excepcions:
•
•

01 de gener: tancat
06 de gener: tancat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14
17
01
24
24
15
11
12
01
18
06
08
24
25
26

d’abril: obert matí
d’abril: tancat
de maig: tancat
de juny: obert matí
de juliol: tancat
d’agost: obert matí
de setembre:tancat
d’octubre: tancat
de novembre: tancat
de novembre: tancat
de desembre: tancat
de desembre: obert matí
de desembre: obert matí
de desembre: tancat
de desembre: tancat

SEGON.- Fer trasllat d’aquest acord a l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal Diari, a l’empresa adjudicatària del contracte de
manteniment de l’esmentat Mercat: GIRONINA DE SERVEIS INTEGRALS
PER L’EMPRESA DS SL., a la Policia Local, a l’OIAC, als efectes pertinents.
CULTURA
46.43. - APROVACIÓ DEL NOU REDACTAT DE LES NORMES D'ÚS PER
A LA CELEBRACIÓ D'ESDEVENIMENTS ALS JARDINS DE SANTA
CLOTILDE
REF EXP.: G452016000031
En data 25/06/2012 van ser aprovades per la Junta de Govern Local les
normes d’ús per a la celebració d’esdeveniments als Jardins de Santa
Clotilde, les quals van ser prorrogades anualment per la JGL fins l’any 2016.
Atès que la celebració d’activitats als Jardins de Santa Clotilde s’ha
desenvolupat correctament, sense cap esdeveniments que hagi causat
problemes en els jardins ni en el seu entorn.
Vist que la celebració d’aquests actes, als quals s’aplica la normativa d’ús
aprovada, no alteren la visita del públic assistent ni el bon funcionament
dels jardins.
Vist que l’exitència d’una normativa que reguli la utilització d’aquest espai
és totalment necessària.
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 el nou redactat de les normes d’ús per a la celebració
d’esdeveniments als Jardins de Santa Clotilde, les qual es poden consultar
en l’expedient corresponent, fins que no es determini el contrari.
SEGON. Donar compta d’aquesta resolució a l’OIAC, als Serveis Jurídics i a
Patrimoni Cultural d’aquest Ajuntament.
ESPORTS
46.44. - AUTORITZACIONS USOS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS A CLUBS LOCALS 2016-2017
REF EXP.: G422016000004
Vista la sol·licitud dels clubs i associacions esportius locals degudament
registrats per fer ús de manera gratuïta dels equipaments esportius
municipals.
Fetes les reunions de coordinació dels espais corresponents amb els
diferents representants dels clubs i associacions esportives locals
sol·licitants.
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 als clubs i associacions esportives locals que s’esmenten
tot seguit els horaris de cessió gratuïta d’instal·lacions esportives municipals
que figuren detallats en fulls inclosos a l’expedient:
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB
CLUB

FUTBOL LLORET
JUDO NOVA UNIÓ
HOQUEI LLORET
PATÍ LLORET
TAEKWONDO NEW AGE LLORET
JUDO J.E.C. LLORET
TAIJITSU LLORET
BOXA TEAM ALBINO
NATACIÓ LLORET
FUTBOL SALA LLORET ESPORTIU
HANDBOL ESPORT LLORET
FUTBOL FEMENÍ LLORETENC
VITRY GIMNÀSTICA RÍTMICA LLORET
ATLETISME LLORET-LA SELVA
BASQUET LLORET
UNIO FUTBOL SALA LLORET
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CLUB VOLEI FEMENÍ LLORET
ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA LLORET
ASSOCIACIÓ IOGA SURYANAMASKAR
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BLANC BLAVA
PENYA BARCELONISTA LLORET
SEGON. Notificar aquest acord als interessats adjuntant els horaris
específics per cadascun.

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

23

