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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 32/2016 
Dia: 12 de agost de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:49 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 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
ANA MARIA GAIRI RAMOS, Interventor Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
 
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 5 de agost de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
32.1. – (...) 
 
32.2. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DE CONCESSIÓ D'US PRIVATIU DE 57 HORTS 
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MUNICIPALS UBICATS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ 
D'UNA LLISTA D'ESPERA 
 
REF EXP.: G112016000422 11/16 – CONCESSIÓ  
 
Vist l’informe emès en data 12/07/2016 per la Tècnica mig de Medi 
Ambient, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació de la CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DELS 57 HORTS MUNICIPALS 
UBICATS AL VEÏNAT DE CAN RIBALAIGUA I CREACIÓ D’UNA LLISTA 
D’ESPERA, conforme a allò establert a l’art. 22 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
  
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa de CONCESSIÓ 
D’ÚS PRIVATIU DELS 57 HORTS MUNICIPALS UBICATS AL VEÏNAT DE CAN 
RIBALAIGUA I CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA, i obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant el procediment negociat amb publicitat 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”. 
 
32.3. - CANVI DESTINACIÓ VEHICLE 5380 HBJ 
 
REF EXP.: G112016000424  
 
Vist l’informe efectuat per la tècnica mig de Medi Ambient, on sol·licita el 
canvi de destinació del següent vehicle: 
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 Vehicle tipus pick up, marca Nissan Navara 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE 

King Cab, amb matrícula 5380 HBJ, adscrit  al servei de Policia Local 
(vigilants de platja), a partir d’ara estarà adscrit a la secció de Medi 
Ambient. 

 
Atès que en l’actualitat, amb el canvi de funcions i denominació del personal 
de vigilants de platja, tres efectius han quedat adscrits a Protecció Civil i un 
a Medi Ambient, i en tant que el vehicle en qüestió és destinat principalment 
a les tasques de recollida d’animals de la via pública, sent utilitzat doncs 
fonamentalment per l’Auxiliar de Protecció de l’Entorn. 
 
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 DONAR COMPTE: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats del canvi de destinació del vehicle tipus 
pick up, marca Nissan Navara 2.5 dCI (190 CV) 4x4 XE King Cab, amb 
matrícula 5380 HBJ, utilitzat fins ara pel servei de la Policia Local (vigilants 
de platges) i que a partir d’ara serà utilitzat per la secció de Medi Ambient.   
 
SEGON. Efectuar trasllat d’aquest acord a Media Ambient, a la Policia Local, 
a la companyia d’assegurances Burolma, a intervenció municipal i a 
l’inventari municipal, als efectes procedents. 
 
32.4. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT  PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL 
PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER A 
CONTRACTAR EL SERVEI DE  REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC DE 
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DE LA MASIA DE CAN BUC I 
L'ELABORACIÓ DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC I REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU 
 
REF EXP.: G112016000425 03/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 15/07/16, va acordar requerir a 
l’empesa FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, a fi que en el termini màxim de 
5 dies hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  
condicions i constituís la garantia definitiva, per tal de poder procedir a  
l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació al perfil del contractant, 
tramitació urgent, del contracte de serveis consistent en la redacció del 
projecte bàsic de rehabilitació estructural de la Masia de Can Buc i 
l’elaboració de l’estudi geotècnic i redacció del projecte executiu. 
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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 FEU I GODOY 
ARQUITECES SLP, efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 
08/07/16, a la vista dels informes emesos pel Serveis Tècnics en data 
14/06/16 i 04/07/16. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa FEU I GODOY ARQUITECTES SLP, el 
contracte administratiu de serveis  consistent en la redacció del projecte 
bàsic de rehabilitació estructural de la Masia de Can Buc i l’elaboració de 
l’estudi geotècnic i redacció del projecte executiu, en base a la proposta 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 08/07/16, amb 
subjecció al plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i  la durada del contracte 
són els següents: 
 

- Preu:    9.800,00  €, IVA a part 
- Durada  

Primera fase: 30 dies des de la signatura del contracte 
Segona fase: a executar en un termini màxim de 3 mesos a comptar 
a partir de l’aprovació definitiva del projecte bàsic. 

 
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 1510/64001 del 
pressupost municipal. 
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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 d’urbanisme 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. 
 
32.5. - ADQUISICIÓ VEHICLE RENAULT TRAFIC FURGÓ 3922 HGB - 
PARC MÒBIL POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000427 – PN 03/11 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el  dia 18/11/2011, 
va aprovar el Plec de Condicions econòmiques administratives i jurídiques  
que  van regir el procediment negociat amb publicitat per a l'adjudicació del 
subministrament, MITJANÇANT RÈNTING, D’UN VEHICLE MARCA “RENAULT 
TRÀFFIC FURGON” PER A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D’ATESTATS DE LA 
POLICIA LOCAL  (Exp. 03/11 PN). 
 
 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 01/04/2011, va 
adjudicar definitivament el procediment negociat amb publicitat a l’empresa 
BANSACAR – BANCO DE SANTANDER  per un termini de 60 mesos i per un 
import de 72.010,80 € (IVA  a part). 
 

Vist que el termini del rènting fixat per contracte era de 60 mesos. 
Comptant el període que va tardar l’empresa adjudicatària a lliurar el 
vehicle matrícula 3922 HGB, el rènting finalitza el dia 05/09/2016. 
 
Vist que el vehicle ha estat revisat per el concessionari oficial amb seu a 
Lloret de Mar, resultant que es troba en perfectes condicions i per tant 
l’opció de compra resulta convenient per tal de seguir donant servei el parc 
mòbil de la Policia Local.  
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local en data 
09/08/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat d’adquirir a 
l’empresa BANSACAR – BANCO DE SANTANDER  el vehicle  MARCA 
“RENAULT TRÀFFIC FURGON” -  3922 HGB , sent el valor de venta del 
vehicle (impostos inclosos) a venciment del contracte de 4.614,92 €. 
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Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adquisició del vehicle que prové de l'adjudicació del 
subministrament, MITJANÇANT RÈNTING, D’UN VEHICLE MARCA “RENAULT 
TRÀFFIC FURGON” PER A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D’ATESTATS DE LA 
POLICIA LOCAL (Exp. 03/11 PN) a l’empresa BANSACAR – BANCO DE 
SANTANDER el vehicle  3922 HGB, sent el valor de venta del vehicle 
(impostos inclosos) a venciment del contracte de 4.614,92 €. 
 
SEGON.- Destinar aquest vehicle al parc mòbil de la Policia Local. 
 
TERCER.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
del 1320.62400 del pressupost municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BANSACAR – BANCO 
DE SANTANDER , a la secció de la Policia Local, a Serveis Jurídics (inventari) 
i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
32.6. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL 
"PROJECTE D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL A FAMÍLIES I ESPAI DE SALUT 
JOVE" 
 
REF EXP.: G112016000428 (Exp. 12/15 PN) 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 21/08/2015, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu del servei consistent en el 
desenvolupament del “Projecte d’atenció psicosocial a famílies i espai de 
salut jove”, a la Sra. MIREIA BOSCH GIRALT per un import de 37.990 
€/any, exempts d’IVA. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3ª del contracte iniciat el 
01/09/2015 amb l’adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria 
una durada d’un any i es preveia la possibilitat de prorrogar el contracte per 
un any més si ambdues parts hi estaven d’acord.  
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Vist l’informe favorable emès per la Directora de Benestar i Família de data 
09/08/2016. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de servei adjudicat a la Sra. 
MIREIA BOSCH GIRALT, consistent en el desenvolupament del “Projecte 
d’atenció psicosocial a famílies i espai de salut jove”, amb efectes del 
01/09/2016 al 31/08/2017, d’acord amb les clàusules previstes al plec de 
condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/2310/22706 del 
pressupost municipal.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Sra. MIREIA BOSCH GIRALT, a la 
secció de Benestar i Família i a la Intervenció Municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients.  
 
32.7. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES PER AL 
COBRIMENT D'UNA PISTA POLIESPORTIVA SITUADA AL PATI DE 
L'ESCOLA POMPEU FABRA 
 
REF EXP.: G112016000429 63/16 CM  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 09 /08/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de 
redacció del projecte i posterior direcció de les obres per al cobriment d’una 
pista poliesportiva situada al pati de l’escola Pompeu Fabra. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses PRUNELL 
ARQUITECTURA , GENIS NEGRE VILA I S3e SERVEIS TÈCNICS I PROJECTES 
que presentessin  pressupost per dur a terme el referit servei, essent el 
més satisfactori als interessos municipals el presentat pel Sr. GENÍS NEGRE 
VILA per un import de 9.054,00 € , 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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de Servei amb el Sr. GENÍS NEGRE 
VILA, l’objecte del qual consisteix en el servei de redacció del projecte i 
posterior direcció de les obres per al cobriment d’una pista poliesportiva 
situadal al pati de l’escola Pompeu Fabra., per un import de 9.054,00€, IVA 
a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida  
3233.62300 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
32.8. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI CONSISTENT EN 
L'ELABORACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR, L'ORGANISME AUTÒNOM SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL 
LLORET FUTUR SA. 
 
REF EXP.: G112016000431 64/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i RRHH en data 05/08/2016, a 
través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei 
consistent en l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, l’organisme autònom Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de 
Mar i de la societat municipal Lloret Futur SA. 
 
Atès que des de la secció de RRHH s’ha sol·licitat el pressupost a l’empresa 
GENERA INNOVACIÓ SCCL que presentés pressupost per dur a terme el 
referit servei, que ascendeix a la quantitat de 3.700,00 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa GENERA 
INNOVACIÓ SL, l’objecte del qual consisteix en l’elaboració del Pla d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’organisme autònom Serveis Municipals 
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de Comunicació de Lloret de Mar i de la societat municipal Lloret Futur SA , 
per un import de 3.700,00€, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/2210/162/04 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquesta resolució. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa GENERA INNOVACIÓ 
SCCL, a la secció de RRHH i la Intervenció municipal per al seu coneixement 
i efectes escaients. 
 
32.9. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI 
DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA I CONTROL D'ACCÈS EN EDIFICIS 
MUNICIPALS 
 
REF EXP.: G112016000435 (Exp. 06/16 PO) 
 
Vist que en data 15/04/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del servei de 
consergeria, vigilància i control d’accés en edificis municipals, va obrir la 
convocatòria corresponent mitjançant el procediment obert, a tal efecte, i 
va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives i jurídiques 
corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- SERVIGESPLAN SL 
Plica núm. 2.- SERVEIS SAMAT LLORET SL 
Plica núm. 3.- BARNA PORTERS SL 
Plica núm. 4.- ESC. SERVICIOS GENERALES SL 
Plica núm. 5.- TEMPO FACILITY SERVICES 

 
Vist que en dates 29/06/2016, 30/06/2016 i 08/08/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 10/08/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa BARNA PORTERS SL, per un import de 11,20 
€/hora, IVA a part. 
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Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, relatiu al requeriment que l’òrgan de contractació ha 
d’efectuar al licitador que hagi presentat la millor oferta als efectes de poder 
procedir, un cop aportada la documentació sol·licitada, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa BARNA PORTERS SL per tal de què, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció 
d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva 
per un import de 5.544 €, d’acord amb el que disposa a la clàusula 12 del 
plec, i presenti la següent documentació:  
 

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

 
- Justificar el pagament de les despeses a què l’adjudicatari està 

obligat  i que són de 254,58 € (les despeses de publicació). 
 
- Haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.  

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/9200/22701 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BARNA PORTERS SL, 
així com a la Intervenció municipal i a la secció d’Organització i Recursos 
Humans. 
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32.10. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE LA 
"TARDA JOVE" 
 
REF EXP.: G112016000436 -  11/15 PO 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 07/08/2015 va adjudicar el servei 
consistent en la “TARDA JOVE”, a la Fundació SERGI (Servei Gironí de 
Pedagogia Social). 
  
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte signat amb 
l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria una durada 
d’1 any i  es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix per a un any més. 
 
Vist que el 31/08/2015 finalitza l’any de contracte. 
 
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics de la  Secció de Benestar 
i Família de data 09/08/2016. 
 
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:  
 
PRIMER.- PRORROGAR, el contracte de servei consistent en LA TARDA 
JOVE, adjudicat a Fundació SERGI (Servei Gironí de Pedagogia Social), del 
01/09/2016 al 31/08/2017 d’acord amb les clàusules previstes al plec de 
condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a Fundació SERGI (Servei Gironí de 
Pedagogia Social, a la secció de Benestar i Família i a la intervenció 
municipal pel seu coneixement i efectes escaients.  
 
32.11. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
PRIVAT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE 
MEDIACIÓ I ASSESSORAMENT EN LES ASSEGURANCES DE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000437 (Exp. 04/16 PO PRIVAT) 
 
Vist que en data 19/02/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació privada del servei de mediació i 
assessorament en les assegurances de l’Ajuntament de Lloret de Mar, va 
obrir la convocatòria corresponent mitjançant el procediment obert, a tal 
efecte, i va aprovar el plec de clàusules econòmiques i jurídiques 
corresponents. 
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Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- AON GIL Y CARVAJAL SA, CORREDURIA DE 
SEGUROS 
Plica núm. 2.-  UTE WILLIS IBERIA SA – BBVA BROKER SA 
Plica núm. 3.- RIBÉ SALAT BROKER, CORREDURIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS SL  

 
Vist que en dates 11/04/2016, 12/04/2016 i 20/06/2016 es va fer l’acta 
d’obertura dels sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 10/08/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa AON GIL Y CARVAJAL SA, CORREDURIA DE 
SEGUROS, pel corretatge sobre les primes netes de les pòlisses respectives 
d’acord amb el següent: 
 

Assegurança de Responsabilitat Civil/Patrimonial: 7,5 % 
Assegurança de Defensa i Reclamació: 20  %. 
Assegurança de danys: 7,5 %. 
Assegurança de vehicles: 7 % 
Assegurança de Vida: 7 % 
Assegurança d’Accidents: 12 %. 

 
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, i 25 i ss. 
del Reial Decret 817/2009, de 30 d’octubre, en relació a l’adjudicació de 
contractes de serveis mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa AON GIL Y CARVAJAL SA, CORREDURIA 
DE SEGUROS per tal de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a 
la constitució de la garantia definitiva per un import de 5.000 €, 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 
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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 present plec i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades 
per l’import de 260,10 €. 

6. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista d’acord amb allò previst a l’art. 
78.a) del RD Legislatiu 3/2011. Caldrà acreditar expressament:  
 Haver prestat serveis de mediació i assessorament d’assegurances  

(de naturalesa i amb un volum anàleg o similar a l’objecte de 
licitació) durant un termini mínim ininterromput de 3 anys.  

 Inscripció en el Registre administratiu especial de mediadors 
d’assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts 
càrrecs, en el tipus de de Corredor d’Assegurances.  

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

8. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil pels riscs derivats de la 
seva activitat professional amb un límit mínim d’1.500.000 € per 
sinistre i un límit mínim de 3.000.000 € per any.  

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
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TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa AON GIL Y CARVAJAL 
SA, CORREDURIA DE SEGUROS, així com a la Intervenció municipal i a la 
secció de Serveis Jurídics (Assegurances). 
 
32.12. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I POSTERIOR DIRECCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ 
D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE TRANSPORT D'AIGUA POTABLE EN 
ALTA AL T.M DE BLANES (ZONA DIPÒSIT DE MAS PALOU) 
 
REF EXP.: G112016000438 - 67/16 CM  
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 05 /08/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de 
redacció del projecte i posterior direcció de les obres de substitució d’un 
tram del col·lector d’aigua potable en alta al T.M de Blanes (zona dipòsit 
Mas Palou). 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses TECPLAN 
Enginyeria i urbanisme, GENIS NEGRE I VILA, HERAS ENGINYERS SL i E.P. 
ENGINYERIA GRUP 7 SL que presentessin  pressupost per dur a terme el 
referit servei, essent el més satisfactori als interessos municipals el 
presentat per l’empresa E.P. ENGINYERIA GRUP 7, SL per un import de 
8.000,00 € , Iva a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de Servei amb l’empresa E.P. 
ENGINYERIA GRUP 7 SL , l’objecte del qual consisteix en el servei de 
redacció del projecte i posterior direcció de les obres de substitució d’un 
tram del col·lector d’aigua potable en alta al T.M de Blanes (zona dipòsit 
Mas Palou), per un import de 8.000,00€, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida  
1510.64001 del pressupost municipal. 
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
32.13. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, A 
TRAVÉS DE RÈNTING, DE DOS VEHICLES RENAULT, MODEL SCÈNIC 
DYNAMIQUE ENERGY DCI 110, DESTINATS AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000439 22/16  DIVERSOS 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local en data 
03/08/16 relatiu a la devolució al proveïdor el dia 26/07/16 dels dos 
vehicles Renault, model Scènic Dynamique Energy DCI 110,  amb matrícula 
1933HSB I 1921HSB   
 
Vist que aquesta Prefectura informa conforme és procedent la devolució de 
la fiança. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 02/08/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
08/05/2013. 
 
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.- Procedir a la devolució de la fiança segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
BANCO DE SANTANDER SA 
BANSACAR 

Exp. 02/13 PN 3.846,56€ NP.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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32.14. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
DIRECTOR DE LA CORAL 'TOT COR'DEL CASAL MUNICIPAL DE LA 
GENT GRAN 
 
REF EXP.: G112016000440 17/14 PN SP 
 
Vist que en data 22/09/20165 la Junta de Govern Local va adjudicar el 
servei de Director de la Coral “TOT COR” del Casal Municipal de la Gent 
Gran, a MANEL ALSINA MARTÍ. 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte signat amb 
l’empresa adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria una durada 
de 2 anys i  es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix per a un any 
més. 
 
Vist que el 30/09/2016 finalitzen els 2 anys de contracte. 
 
Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics del Casal Municipal de la 
Gent Gran de data 08/08/2016. 
 
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:  
 
PRIMER.- PRORROGAR, el contracte de servei Director de la Coral “TOT 
COR” del Casal Municipal de la Gent Gran, , adjudicat a MANEL ALSINA 
MARTÍ, del 01/10/2016 al 30/09/2017 d’acord amb les clàusules previstes 
al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord  a MANEL ALSINA MARTÍ, al Casal 
Municipal de la Gent Gran i a la intervenció municipal pel seu coneixement i 
efectes escaients.  
 
32.15. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, A 
TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN VEHICLE MARCA RENAULT, MODEL 
FLUENCE DYNAMIQUE CDI 105 CV DESTINAT AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000441 23/16  DIVERSOS 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local en data 
03/08/16 relatiu a la devolució al proveïdor el dia 26/07/16 del vehicle 
Renault, model Fluence Dynamique CDI 105 CV, amb matrícula 1432GYS. 
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Vist que aquesta Prefectura informa conforme és procedent la devolució de 
la fiança. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 02/08/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
30/08/2011. 
 
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.- Procedir a la devolució de la fiança segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
ARVAL SERVEI LEASE SA Exp. 21/2010 

PN SP 
1.788,00€ NP.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. 
 
32.16. - MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS 
D'IDEES PER LA CREACIÓ DE LA IDENTITAT VISUAL DE LA PISCINA 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000443 (Exp. 01/16 – propietat intel·lectual) 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 29/07/2016, va aprovar les 
“Bases reguladores del concurs d’idees per la creació del logotip de la 
Piscina Olímpica Municipal de Lloret de Mar”. 
 
Vist que es tracta del concurs d’idees per a la creació de la nova identitat 
visual de la Piscina Municipal de Lloret de Mar i no de la creació del nou 
logotip, s’eliminaran de les bases del concurs totes les referències al 
concepte de logotip. Els interessats en participar-hi presentaran dissenys 
que posteriorment es concretaran en un logotip.  
 
Vist que en les esmentades bases, concretament en la clàusula 2ª 
(Requisits/ Aspectes valorables), manca l’informació sobre el text que ha de 
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figurar obligatòriament al disseny de la nova identitat visual de la Piscina 
Municipal.  
 
Vist que, d’acord amb les indicacions des de la secció de Comunicació, el 
text que ha de figurar al disseny haurà de ser el següent: “La Piscina de 
Lloret (piscina olímpica-centre esportiu)”. 
 
Vist que, per aquest motiu es necessari prorrogar el termini de presentació 
dels dissenys, establint-se, per tant, un nou termini  de presentació de l’1 
d’agost fins al 30 de setembre de 2016, ambdós dies inclosos. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de les Bases reguladores del concurs 
d’idees per la creació d’una nova identitat visual de la Piscina Olímpica 
Municipal de Lloret de Mar, en el sentit d’eliminiar de les bases del concurs 
totes les referències al concepte de logotip. Els interessats en participar-hi 
presentaran dissenys que posteriorment es concretaran en un logotip.  
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la clàusula 2ª de les esmentades bases, 
afegint a la clàusula el text que ha de figurar obligatòriament al nou disseny 
d’acord amb el següent: “La Piscina de Lloret (piscina olímpica-centre 
esportiu)”. 
 
TERCER.- Aprovar la modificació de la clàusula 6ª de les bases reguladores 
del concurs, establint un nou termini de presentació dels dissenys que serà 
de l’1 d’agost fins al 30 de setembre de 2016, ambdós dies inclosos. 
 
QUART.-  Procedir a la publicació de la modificació de les Bases reguladores 
del concurs d’idees abans esmentades al web municipal www.lloret.cat (a 
l’apartat d’Informació Ciutadana) i al Tauler d’Anuncis de l’ajuntament, i 
difondre l’exposat abans a les xarxes socials i la Nova Radio Lloret.  
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Director de la Piscina Municipal, 
a la secció d’Esports, a la Coordinadora de Comunicació, a la Directora de la 
Nova Radio Lloret i a la secció del web municipal. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
32.17. – (...) 
 
32.18. – (...) 
 
32.19. - LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ EN VIA 
EXECUTIVA I DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EN VOLUNTARI DE 
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LES MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE 
VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL PER L'ANY 2015 
 
REF EXP.: G222016000093  
 
En relació a l’escrit amb núm. de registre E2016013547, del Consell 
Comarcal de la Selva, en el qual es notifica la liquidació definitiva per la 
taxa T09 corresponent al servei de recaptació executiva i del servei de 
recaptació de multes per l’exercici 2015, i d’acord amb l’informe emès pel 
departament d’intervenció es desprèn que: 
 
Vist que el dia 20/04/15  la Junta de Govern Local va aprovar la previsió del 
cost del servei de recaptació en via executiva per l’any 2015 per un import 
de 266.324,00€. 
 
Vist que el dia 20/04/15 la Junta de Govern Local va aprovar la previsió del 
cost del servei administratiu i recaptació en període en voluntari de les 
multes per infraccions de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
vial per l’any 2015 per un import de 74.334,00€. 
 
Vist que d’acord amb la documentació que aporta el Consell Comarcal de la 
Selva, el costos reals imputats per l’exercici 2015 al servei de recaptació en 
via  executiva són de 273.280,99€ i, malgrat s’hagi superat la despesa 
prevista, no correspon fer cap liquidació addicional a favor del Consell 
Comarcal de la Selva perquè tal i com s’estableix a la clàusula setena punt 
B, qualsevol increment de l’estructura de despeses, requereix l’acceptació 
prèvia de l’Ajuntament, i aquesta no s’ha produït. 
 
Vist que  els costos reals imputats per l’exercici 2015 al servei de recaptació 
en període en voluntari de les multes per infraccions de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial són de 61.551,75€. 
 
Vist que l’import recaptat en via executiva pel Consell Comarcal de la Selva 
per aquest exercici 2015 ha estat de 5.412.043,87€, i d’acord amb la 
clàusula setena de delegació el Consell Comarcal s’aplicarà el percentatge 
del 20% de la totalitat dels cobraments del nominal en el procés executiu, 
fins a cobrir el cost previst de l’estructura del servei. A partir d’aquesta 
quantitat d’ingrés que permet finançar l’estructura esmentada, aplicarà un 
6% sobre la diferència amb aquell import.  Així doncs, el Consell Comarcal 
de la Selva fixa l’import de la liquidació definitiva sobre l’import recaptat en 
via executiva per l’any 2015 en 511.149,43 €. L’Ajuntament ha fet una 
entrega  a compte de  la liquidació per un import de 548.977,69€ essent  el 
resultant a favor de l’Ajuntament de 37.828,26€. 
 
Vist que l’import recaptat en període en voluntari de les multes per 
infraccions de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial pel 
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Consell Comarcal de la Selva per aquest exercici 2015 ha estat de 
347.295,65€ i l’Ajuntament ha fet una entrega a compte de la liquidació 
d’aquest servei per un import de 69.459,13€ i aquest es superior al cost 
real  d’aquest servei que és de 61.551,75€, resultant així un saldo a  favor 
de l’Ajuntament de  7.907,38€.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació definitiva del servei de recaptació en via 
executiva per l’any 2015 per un import de 511.149,43€,  quedant així un 
saldo a favor de l’Ajuntament de 37.828,26€. 
 
SEGON.- Aprovar la liquidació definitiva del servei de gestió i recaptació en 
via voluntària de multes per l’any 2015 per un import de 61.551,75€, 
quedant així un saldo a favor de l’Ajuntament de 7.907,38€. 
 
TERCER.-Compensar les quantitats de 37.828,26€ i 7.907,38€ abans 
esmentades de la liquidació núm. 2016007239 emesa pel Consell Comarcal 
de la Selva en concepte de liquidació de la taxa T9 executiva mes abril 16. 
 
QUART.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i a la 
Tresoreria Municipal pels seus efectes escaients. 
 
32.20. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000094  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
GENIS NEGRE VILA – Redacció projecte i posterior direcció 
obres pel cobriment pista Poliesportiva del Pati de l’escola 
Pompeu Fabra 

10.955,34 

ELECTRICA LLORET, CB – Obra adequació 4a Planta de la 
Casa de la Cultura (Escola d’adults) 

6.016,48 

BANCO SANTANDER, S.A. – Adquisició per pagament Valor 
Residual Vehicle 3922-HGB Renault Trafic Furgo 

4.614,92 

E.P.ENGINYERIA GRUP 7, S.L. – Redacció Proj. I Direcció 
obres subst. Tram col·lector Transport Aigua Potable al T.M. 
Blanes Dipòsit Mas Palou 

9.680,00 

SUMA TOTAL ............ 31.266,74 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
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MAGMACULTURA, S.L. – Servei Vigilància Jardins Santa 
Clotilde mes de juny 2016 

5.404,71 

BEECUBU, S.L. – APP Participació Ciutadana 7.163,20 
CONSORCI COSTA BRAVA – Subm. Aigua Potable mes de 
juny 2016 

148.643,31 

TRANSPORTS PUJOL-PUJOL, S.L. – Bitllets Bus Serveis 
Socials any 2015 

4.771,25 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei recollida escombraries mes de 
juliol 2016 

146.117,60 

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

219.395,99 

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

52.928,28 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei de Gestió Deixalleria Municipal 
mes de juliol 2016 

13.809,08 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei neteja àrees esbarjo mes de 
juliol 2016 

18.467,64 

CARMONA E HIJOS, S.A. – Subm. Material divers 5.222,76 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS – Serveis 
Postals mes de juliol 2016 

4.648,04 

SUMA TOTAL ............ 626.571,86 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació 
Jardins de Santa Clotilde juny 2016 

7.179,46 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs renovació canona dist. Aigua 
potable Av. Catalunya 

36.010,05 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs prolongació canonada Av. Vila 
de Blanes fins av. Vidreres des de carrer Jardins 

4.981,91 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs renovació canonada dist. 
Aigua Potable C/ Riu de la Plata 

35.521,43 

RUBAU TARRES, S.A.U. – Obres projecte millora del Ferm i 
Adequació de voreres al carrer Senyora de Rossell, cert. 
Núm. 3 

95.396,04 

TIC SERVEIS, S.C.P. – Organització, descripció i catalogació 
Arxiu mes de Juliol 2016 

5.566,00 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – 
Desenvolupament del Pla Local Ciutadania mes de juliol 2016 

16.591,67 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei Tarda 
Jove mes de juliol 2016 

4.684,50 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Servei Projecte 
Intermediació en matèria d’ Habitatge mes de juliol 2016 

10.431,00 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, S.L. – Servei Vigilància 
Platges mes de juliol 2016 

54.658,60 
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ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELL – Castell de Focs artificial 
Santa Cristina 2016 

15.000,00 

MEYPAR, S.L. – Subm. 9 parquímetres Zona Blava i posada 
en funcionament  

66.352,41 

SUMA TOTAL ............ 352.373,07 € 
 
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 31.266,74  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  
626.571,86 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’autorització, disposició i obligació, que 
respectivament, figura a l’ anterior relació (fase O CODI 400), d’import 
352.373,07 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
32.21. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001110  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE    IMPORT 

73/16 CONCEPTES VARIS (E) 929,17 
74/16 CONCEPTES VARIS (V) 3.874,00 

TOTAL  4.803,17 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de  4.803,17 euros 
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32.22. – (...) 
 
32.23. – (...) 
 
32.24. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
32.25. - CONTRACTACIO LABORAL TEMPORAL-EDUCADORA LLAR D' 
INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000206  
 
Vist que, es fa necessària la contractació per raons d’urgència i per 
necessitats del servei, d’una Educadora Llar d'Infants (Cat. C1) per efectuar 
la substitució pel període de vacances de la treballadora municipal Sra. 
Mireia Orpi Ruscalleda adscrita a la Llar d’Infants municipal. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’ establert a l’ art. 3 
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 i, d’acord amb el que 
disposen els art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 291 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; 15 del Decret Legislatiu 1/1997; 55 del Decret 
214/90 de 30 de juliol i resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
Vista la Resolució d’ Alcaldia de data 10 d juliol de 2015,de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar la Sra. CARLA OLIVER ALTES, que està inclosa en la 
borsa de treball, com a Educadora de Llar d'Infants (Cat. C1), pel període 
de vacances de la treballadora abans esmentada. La contractada començarà 
a treballar el dia 19 d’agost fins el dia 31 d’agost de 2016 (ambdós inclosos) 
i dins del període de contractació quedaran incloses les vacances que li 
corresponguin a la Sra. CARLA OLIVER ALTES pel temps treballat. 
 
SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada, a la Directora 
de la Llar d’Infants i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents.  
 
32.26. - CONCESSIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTARIA PER 
INCOMPATIBILITAT 
 
REF EXP.: G132016000207  
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Vista la instància presentada, amb RGE 2016014126 de data 21/06/2016, 
pel Sr. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, treballador laboral fix discontinu 
d'aquest Ajuntament, amb categoria de Vigilant de platja (C2), per la qual 
demana excedència voluntària per incompatibilitat, donat que ha obtingut 
plaça com a funcionari interí en una altra localitat.   
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, 
que estableix “Quienes accedan por cualquier titulo a un nuevo puesto del 
sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que 
vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo 
de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá 
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia 
voluntaria en los que vinieran desempeñando”. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Atendre la petició efectuada pel Sr. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, i 
concedir-li excedència voluntària per incompatibilitat amb efectes del dia 1 
de juliol d’enguany, romanent en aquesta situació mentre es mantingui la 
relació de serveis que ha donat origen a aquesta.  
 
SEGON. Informar que l’excedència voluntària comporta el cessament de la 
relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució i, així 
mateix, el temps que es roman en aquesta situació no es computa a efectes 
d’antiguitat, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació. 
 
TERCER. Aquesta resolució haurà de ser ratificada per la Junta de Govern 
Local en la propera sessió que es celebri.  
 
QUART. Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, al Cap de la 
Policia Local, i als Serveis Municipals corresponents, als efectes procedents. 
 
32.27. - RATIFICACIO PERLLONGACIÓ  SERVEI VIGILANTS PLATGES 
 
REF EXP.: G132016000208  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 8 d’ agost de 2016, en relació al 
perllongament del servei de vigilants de platges. 
 
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: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 8 
d’agost de 2016, per la qual es procedí a la prorroga del contracte del Sr. 
DANIEL SANCHEZ VADILLO com a vigilant de platja (C2) fins a 31/08/2016 
i al perllongament del servei del Sr ARNAU ALBA CARMONA com a vigilant 
de platja (C2) fins a 31/08/2016. 
 
32.28. - DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ EN EL MARC DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ 3-2016-SEL-EDUC-SOCIAL-LF 
 
REF EXP.: G132016000210  
 
Vist el recurs de reposició de data 21/07/2016 i amb RGE2016016349 
interposat pel Sr. Albert Gil Bastons contra el decret d’ alcaldia 1549 de 
data 30 de maig d’enguany i contra l’ acord de Junta de Govern Local de 
data 3/06/2016 de ratificació del decret d’alcaldia número 1176/2016 de 30 
de maig, en el marc de l’ expedient de selecció 3-2016-SEL-EDUC-SOCIAL-
LF. 
 
Atès que en relació a l’ esmentat recurs han emès informe conjunt les 
Seccions d’ Organització i Recursos Humans i Serveis Jurídics, del qual es 
desprèn que les resolucions recorregudes s’ ajusten a dret. 
 
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. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Gil d’acord 
amb els arguments esgrimits en l’ informe esmentat que s’adjunta. 
 
SEGON. Donar trasllat del present acord juntament amb la còpia de 
l’informe  abans esmentat al Sr. Albert Gil Bastons. 
 
32.29. - RATIFICACIO DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ EN EL 
MARC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 4-2016-SEL-ENG-OP-FC 
 
REF EXP.: G132016000211  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 10 d’ agost de 2016, en relació a la 
desestimació del recurs de reposició interposat pel Col.legi d’ Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya. 
 
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: 
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
10 d’agost de 2016, per la qual es procedí a la desestimació del recurs de 
reposició interposat pel Col.legi d’ Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
Catalunya, contra la proposta d’ acord de la Junta de Govern Local de data 
22 de juliol d’enguany en la que s’estimava el recurs de reposició interposat 
contra les bases del procés de selección núm. 4-2016-SEL-ENG-OP-FC pel 
Col.legi Oficial d’ Enginyers Industrials de Catalunya. 
 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TIC'S 
 
32.30. – (...) 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
32.31. – (...) 
 
32.32. – (...) 
 
32.33. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
32.34. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE 
PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES A LA TRAVESSIA DELS AMICS 
 
Ref. exp.: M332016000019  
 
FETS: 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat el 
“Projecte de Renovació de Paviments i Infraestructures a la Travessia dels 
Amics”, amb un pressupost d’execució de 103.729,62 €, IVA inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- 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.  
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Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar 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 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 
dies, amb la publicació corresponent de l’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. 
 
32.35. - APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA DE 
RENOVACIÓ DE CLAVEGUERAM EN EL CARRER LOPE MATEO (TRAM 
ENTRE EL C. ROSA SENSAT I AV. DE LES REGIONS) 
 
Ref. exp.: M332016000020  
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal en data 8 d’agost de 2016, 
referent a l’aprovació de informe-acta d’aprovació extern emès pel 
coordinador de Seguretat i Salut Sr. José Luis Trallero Fernández, de 
l’empresa DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., en relació a l’obra 
de renovació del clavegueram del carrer Lope Mateo, en el tram comprès 
entre el c. Rosa Sensat i l’avinguda de les Regions. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’informe-acta d’aprovació favorable emès pel coordinador 
de Seguretat i Salut, Sr. José Luis Trallero Fernández de l’empresa DARZAL 
CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, S.L., relatiu al Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra de renovació del clavegueram del carrer Lope Mateo, en el tram 
comprès entre el c. Rosa Sensat i l’avinguda de les Regions. 
 
Segon.- Notificar el present acord a DARZAL CONSULTORÍA Y PREVENCIÓN, 
S.L., empresa coordinadora de la seguretat i la salut de l’obra, i a l’empresa 
Cubes i Contenidors Pallarès, SL, com a adjudicatària de l’obra. 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

CULTURA 
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32.36. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


