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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 

Núm.: 45/2016 
Dia: 11 de novembre de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:42 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
JORDI OROBITG SOLE 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. 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 4 de novembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
45.1. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
CONSISTENT EL SUBMINISTRAMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA 
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DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES, SERVEIS I RECURSOS HUMANS DE LA 
POLICIA LOCAL I DE LA SEVA AMPLIACIÓ 
 
REF EXP.: G112016000600 - 15/14 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15/12/2014, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte de subministrament de l’aplicació informàtica 
per a la gestió dels quadrants de servei i recursos humans de la Policia 
Local de Lloret de Mar, a l’empresa DRAGCLIC SL per un import de 3.020,00 
€/any, IVA a part i mitjançant Decret d’Alcaldia 1914/2015, de 07/07/2015, 
es va adjudicar a la mateixa empresa l’actualització i ampliació de 
l’esmentada aplicació que inclou una ampliació dels mòduls d’incidències, 
informes i expedients administratius per un import de 2.739,96 €/any, IVA 
a part.  
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 4 del contracte, relativa a 
la durada, aquest contracte té una durada de 2 any. Si ambdues  parts 
hi estan d’acord, el contracte es preveia la prorroga de forma expressa, 
mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any 
a any) fins a un màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 
303 del RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local de 
data 13/10/2016. 
 
Vist que l’esmentat informe tècnic posa en manifest la necessitat d’executar 
la pròrroga forçosa de contracte de subministrament de l’aplicació 
informàtica per a la gestió dels quadrants de servei i recursos humans de la 
Policia Local de Lloret de Mar juntament amb una ampliació dels mòduls 
d’incidències, informes i expedients administratius, modificant el preu del 
contracte amb un cost global de 5.759,96 €/any, IVA a part (480 €/mes, 
IVA  a part). 
 
Atès allò establert en l’article 105 i següents 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 i la clàusula 21 del plec de clàusules de la 
licitació en relació a la modificació dels contractes administratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de 
l’aplicació informàtica per a la gestió dels quadrants de servei i recursos 
humans de la Policia Local de Lloret de Mar juntament amb l’ampliació dels 
mòduls d’incidències, informes i expedients administratius, modificant el 
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preu del contracte amb un cost global de 5.759,96 €/any, IVA a part (480 
€/mes, IVA  a part) adjudicat a l’empresa DRAGLIC SL, amb efectes del 
23/12/2016 al 22/12/2017, d’acord amb les clàusules previstes al plec de 
condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1320.20301 del 
pressupost municipal.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’empresa DRAGLIC SL, a la secció de la 
Policia Local i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
45.2. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER ALS TREBALLS DE 
TANCAMENT DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ 
NORMAX 
 
REF EXP.: G112016000601 Exp. 87/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 03/11/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra pels treballs 
de tancament del dipòsit d’aigua potable de la urbanització Normax. 
 
Atès que es tracta de treballs en un espai que ha de gestionar l’empresa 
concessionària municipal,  des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat 
pressupost a l’empresa FCC AQUALIA SA que presentés pressupost per dur 
a terme l’obra, que ascendeix a la quantitat de 7.943,25 €, 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 pels treballs de tancament del 
dipòsit d’aigua potable de la urbanització Normax,  per un import de 
7.943,25 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1610/62704 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa l’empresa FCC 
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AQUALIA SA, a la secció de Serveis Públics a i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients 
 
45.3. - CONTRACTE MENOR D'OBRA PER ALS TREBALLS DE 
TANCAMENT DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ 
FONT DE SANT LLORENÇ 
 
REF EXP.: G112016000602 Exp. 88/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 18/10/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra pels treballs 
de tancament del dipòsit d’aigua potable de la urbanització Font de Sant 
LLorenç. 
 
Atès que es tracta de treballs en un espai que ha de gestionar l’empresa 
concessionària municipal,  des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat 
pressupost a l’empresa FCC AQUALIA SA que presentés pressupost per dur 
a terme l’obra, que ascendeix a la quantitat de 9.032,10 €, 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 pels treballs de tancament del 
dipòsit d’aigua potable de la urbanització Font de Sant Llorenç,  per un 
import de 9.032,10 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1610/62704 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa l’empresa FCC 
AQUALIA SA, a la secció de Serveis Públics a i la Intervenció municipal pel 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
45.4. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A 
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA CORRESPONENT AL 
PRIMER DESGLOSSAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL I DE L'ESTUDI DE 
COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ DE LA CASA DE LA 
VILA. 
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REF EXP.: G112016000603 Exp. 18/16 PL PC 
 
Vist l’informe emès en data 08/11/16 per l’Arquitecta tècnica municipal, a 
través del qual es justifica la necessitat de procedir a la contractació d’obra 
consistent en  el primer desglossat del projecte bàsic i executiu de 
consolidació i reforç estructural i de l’estudi de compliment del codi tècnic 
de l’edificació de la Casa de la Vila, conforme a allò establert a l’art. 22 del 
RD Legislatiu 3/2011. 
 
Vist el plec de condicions economicoadministratives i jurídiques redactades 
pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 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 d’obra consistent 
en el primer desglossat del projecte bàsic i executiu de consolidació i reforç 
estructural i de l’estudi de compliment del codi tècnic de l’edificació de la 
Casa de la Vila, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que 
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el procediment 
de licitació amb publicitat 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 d’obra. 
 
TERCER.- D’acord amb allò establert a la clàusula 9 del plec de condicions 
que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de 26 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”. 
 
45.5. - APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i ELYSIUM ART SL., PER A LA 
CESSIÓ D'OBRES D'ART. 
 
REF EXP.: G112016000609 – CONVENI 42/16 
 
Vist que en data 09/11/2016, es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2895/2016 un conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i la 
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galeria d’art Elysium Art SL., per a la cessió de tres obres d’art per ser 
exposades a la Casa-Museu de Can Font el proper 12 de novembre, amb 
motiu de la inauguració d’aquesta instal.lació. 
 
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. 2895/2016 dictat en data 
09/11/2016, del tenor següent: 
 

“REF. EXP.: APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i ELYSIUM ART SL., PER A LA 
CESSIÓ D'OBRES D'ART. 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
Exp. G112016000609 - conveni 42/16 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar és propietari de la Casa-
Museu de Can Font, que darrerament ha estat restaurada i s’ha 
realitzat l’escenografia gràcies a una subvenció concedida per la 
Diputació de Girona, en el marc del Pla Especial d’Inversions 
Sostenibles, i es té prevista la inauguració al públic durant el mes de 
novembre d’enguany. 
 
Vist que el dia 12 de novembre també s’inaugura la Galeria d’Art 
Elysium a Lloret de Mar, que té una important col.lecció de pintura 
de finals del segle XIX i principis del segle XX,  de pintors amb gran 
rellevància com Ricard Opisso, Nonell, Casas, Rusiñol, Mir, Joaquin 
Sorolla, Meifrén, Canals, Durancamps, Matilla, Terruella i altres. 
 
Vist que la direcció de la Galeria Elysium i la unitat de Patrimoni 
Cultural de l’Ajuntament de Lloret de Mar, creuen que seria 
beneficiós per ambdues parts  establir un conveni de col.laboració 
per a la difusió de tots els equipaments culturals de Lloret de Mar 
que estan inclosos en el Museu Obert de Lloret de Mar (MOLL), així 
com de la Galeria d’Art Elysium que aportarà una col.lecció d’art molt 
rellevant per a la seva difusió a Lloret de Mar, que complementa i 
enriqueix la difusió de Lloret de Mar en l’entorn cultural i artístic. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Patrimoni Cultural en data 
06/10/2016, pel qual es proposa l’aprovació d’un conveni. 
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Atès, allò establert a l’article 47 i ss. de la Llei 40/2015, en relació a 
la possibilitat de celebrar convenis amb subjectes de dret privat, 
sempre que els pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer 
l’interès públic. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i la mercantil 
ELYSIUM ART SL., l’objecte del qual és la cessió de tres obres d’art 
per ser exposades a la Casa-Museu de Can Font. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ELYSIUM ART SL, a la Secció de 
Patrimoni Cultural i a la Secció de Serveis Jurídics (assegurances), 
per al seu coneixement. 
 
TERCER.- Ratificar d’aquest acord en la propera sessió que celebri la 
Junta de Govern Local. 

 
45.6. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE  REPRESENTACIÓ 
ARTÍSTICA DEL GRUP BUHOS PER LES BARRAQUES DE SANT ROMÀ 
2016 
 
REF EXP.: G112016000611 91/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Joventut  en data 10/11/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de  
representació  artística del grup BUHOS per les barraques de Sant Romà 
2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa 
PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL  que presentés  pressupost per 
dur a terme la representació artística del grup BUHOS el proper 17/11/16 a 
les  1.30 hores,  i que ascendeix a la quantitat de 4.000€ 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 
PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL per la representació artística del 
grup BUHOS per l’actuació del dia 17/11 a les barraques de Sant Romà,  per 
un import de  4.000€  , IVA a part. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3371/22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquesta resolució. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, a la secció de 
Joventut  i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
45.7. - APROVACIÓ DEL CONVENI PER COL.LABORAR EN EL CICLE 
FORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA DE GRAU 
MITJÀ DE CUINA, PER AL CURS ESCOLAR 2016-2017 
 
REF EXP.: G112016000612 - CONVENI 43-16 
 
Vist que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, té 
la voluntat d’oferir a Lloret de Mar el cicle formatiu de grau mitjà de cuina, 
atesa la demanda existent de professionals per aquest sector. 
 
Vist que les instal·lacions requerides per impartir el cicle formatiu de grau 
mitjà de cuina són molt específiques i l’IES Ramon Coll i Rodés, de Lloret de 
Mar, no en disposa de les adequades.  
 
Vist l’esborrany de conveni redactat pels serveis jurídics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius, així com l’article 88 de 
la Llei 30/1992, en relació a la possibilitat de celebrar convenis amb entitats 
privades sempre que els pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer 
l’interès públic. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament, la DIRECCIÓ 
GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL i ENSENYAMENTS DE 
RÈGIM ESPECIAL del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, el GREMI D'HOSTALERIA de Lloret de Mar, i el GREMI DE BARS I 
DE RESTAURANTS de Lloret de Mar, per impartir un cicle formatiu de grau 
mitjà de cuina i gastronomia i serveis de restauració, i el cicle formatiu de 
grau superior de gestió d’allotjaments turístics, pel qual el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat aportarà la quantitat de 6.078,51 euros en 
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concepte de despeses de manteniment de les instal·lacions on s’impartirà el 
cicle. 
 
SEGON.- Aquest conveni serà per al curs escolar 2016-2017. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les entitats implicades, a la Secció 
d’Educació Municipal, a Serveis Jurídics (subvencions) i a la Intervenció 
Municipal, per al seu coneixement. 
 
45.8. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA ' CONTRACTE DE SERVEI 
'ASSESSORAMENT A FAMÍLIES AMB FILLS/ES' 
 
REF EXP.: G112016000613  42/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa VIDA LLORET SCP, s’ha sol·licitat la devolució 
de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a l’adjudicació del 
contracte administratiu consistent en el servei d’assessorament a famílies 
amb fills/es. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 7/10/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant efectiu  en data 
27/01/2015 (2015INGD-17). 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Benestar i Família en data 10/11/2016, 
conforme és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
VIDA LLORET SCP 12/15 PN 699,00€ 320081 
 
SEGON.- Per obtenir la devolució cal aportar les cartes de pagament 
originals a la Tresoreria Municipal, així com facilitar els 20 dígits del compte 
bancari, la titularitat del qual s’ha de correspondre amb l’empresa licitadora, 
atès que la devolució es farà mitjançant transferència bancària.  
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TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, a la Intervenció 
i Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
45.9. - RATIFICACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I AQUEST AJUNTAMENT, EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT VIÀRIA. 
 
REF EXP.: G112016000614 - CONVENI 44/16 
 
Vist el conveni marc en matèria de seguretat viària, signat en data 
30/09/2016 entre el SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT i l’Ajuntament de Lloret 
de Mar, l’objecte del qual és el desenvolupament de determinades accions 
en matèria de trànsit i seguretat viària, i altres relacionades que es puguin 
anar definint o que siguin d’interès per les parts. Així mateix, el mateix dia 
30/09/2016 també es va signar l’Annex 5 al conveni, l’objecte del qual és la 
col.laboració en la vigilància i control de drogues  en conductors i 
conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de 
Lloret de Mar, amb l’aportació d’un kit anual de detecció de substàncies 
estupefaents, el material de suport corresponent i la confirmació de mostra 
amb saliva al laboratori. Aquest conveni té una vigència des de la seva 
signatura i es prorrogarà anualment de forma automàtica. 
 
Atès, allò establert a l’article 47 i ss. de la Llei 40/2015, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis interadministratius, que poden incloure la 
utilització de mitjans, serveis i recursos d’una altra administració pública. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el conveni  signat en data 30/09/2016 entre el SERVEI 
CATALÀ DE TRÀNSIT i l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’objecte del qual és el 
desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat 
viària, i altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin 
d’interès per les parts, així mateix com el seu Annex 5 pel qual  han aportat 
un kit de detecció de substàncies estupefaents, el material de suport 
corresponent i la confirmació de mostra amb saliva al laboratori.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a la Secció de 
Seguretat Ciutadana, per al seu coneixement. 
 
45.10. - AMPLIACIÓ ECONÒMICA CONVENI DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, CÀRITAS DIOCESANA DE 
GIRONA, CÀRITAS PARROQUIAL DE LLORET DE MAR i ASSOCIACIÓ 
DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL, PER 
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DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE CENTRE DE DISTRIBUCIÓ 
D'ALIMENTS. 
 
REF EXP.: G112016000615 - CONVENI 06/15 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 23/03/2015, va aprovar el 
conveni entre aquest Ajuntament, CÀRITAS DIOCESANA de Girona, 
CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, i l’ASSOCIACIÓ DE 
CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL de Lloret de Mar, a l’objecte de  
continuar desenvolupant del Centre de Distribució d’Aliments de Lloret de 
Mar, oferint també el producte fresc com ara la carn i el peix. Aquest 
conveni te una durada d’un any a comptar del dia 01/04/2015, amb 
possibilitat de pròrroga expressa per 4 anys en total. 
 
Vist que, posteriorment, la Junta de Govern Local de data 04/03/2016, va 
aprovar la modificació del punt cinquè del conveni, que deia: “El pressupost 
destinat al present conveni és de 70.000€. Aquesta aportació econòmica és 
pot incrementar, si les necessitats augmenten, en la quantitat que estipuli 
l’Ajuntament, segons disponibilitat pressupostària.”; així mateix, es va 
aprovar la pròrroga pel termini compres del 01/04/2016 a 31/03/2017. 
 
Vist l’informe emès en data 02/11/2016 per la Directora de la Secció de 
Benestar i Família, del que es desprèn que cal ampliar econòmicament 
aquest conveni amb la quantitat de 20.000 €, de conformitat a la clàusula 
cinquena. 
 
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.- Ampliar conveni signat en data 25/03/2015 entre aquest 
Ajuntament, CÀRITAS DIOCESANA de Girona, CÀRITAS PARROQUIAL de 
Lloret de Mar, i l’ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT 
MUNICIPAL de Lloret de Mar, per al Centre de Distribució d’Aliments de 
Lloret de Mar oferint també producte fresc com ara la carn i el peix, amb la 
quantitat de 20.000 €, de conformitat al previst a la clàusula cinquena. 
 
SEGON.- Aquesta ampliació econòmica anirà a càrrec de la partida 
2310.48001 del Pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a CÀRITAS DIOCESANA de Girona, a 
CÀRITAS PARROQUIAL de Lloret de Mar, a l’ASSOCIACIÓ DE 
CONCESSIONARIS DEL MERCAT MUNICIPAL de Lloret de Mar, a la secció de 
Benestar i Família i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
 
45.11.- (...) 



 

 
 

12 
 

 
45.12. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE  REPRESENTACIÓ 
ARTÍSTICA DE L'EMPRESA MÚSICS DE CATALUNYA SCCL PER 
L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA SELVATANA A LA FESTA MAJOR DE 
SANT ROMÀ 2016 
 
REF EXP.: G112016000617 92/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Festes en data 10/11/2016, a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar el servei de  
representació  de l’empresa Músics de Catalunya SCCL per l’actuació de 
l’orquestra Selvatana el dia 17/11 a l’auditori de l’Hotel Evenia. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a l’empresa MÚSICS DE 
CATALUNYA SCCL  que presentés  pressupost per dur a terme la 
representació artística de l’orquestra Selvatana el proper 17/11/16 a les  
19.00 i 23.00 hores  i que ascendeix a la quantitat de 6.500€ 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 MÚSICS DE 
CATALUNYA SCCL per la representació artística de l’orquestra SELVATANA 
per l’actuació del dia 17/11 a l’auditori de l’hotel Evenia,  per un import de  
6.500€  , IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/3380/22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquesta resolució. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a l’interessat, a la secció de 
Festes  i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
45.13. - APROVACIO DE DESPESES 
 
FASE AD CODI 220 
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CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Conservació i Millora Zones 
Verdes d’octubre a desembre 2016 (Canvi de nom a 
Fund.Priv.ASPRONIS) 

-61.999,53 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Conservació i millora 
Zones Verdes d’octubre a desembre 2016 

61.999,53 

HORS PRESAS, XAVIER – Servei de Defensa Jurídica en 
relació al recurs 289/2016 Jutjat Contenciós Adm. N.3 
Girona interposat per Acciona Infraestructura 

7.018,00 
 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Conservació 
Jardins Sta. Clotilde d’octubre a desembre 2016 (Canvi de 
nom a Fund.Priv.ASPRONIS) 

-21.538,38 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS - Manteniment i Conservació 
Jardins Sta. Clotilde d’octubre a desembre 2016 

21.538,38 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Manteniment i Neteja 
Pavelló Esports i Camp de Futbol d’octubre a desembre 2016 
(Canvi de nom a Fund.Priv.ASPRONIS) 

-2.279,40 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Manteniment i Neteja 
Pavelló Esports i Camp de Futbol d’octubre a desembre 2016  

2.279,40 

FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR – Servei de Neteja Patis 
Escoles d’octubre a desembre 2016 (Canvi de nom a 
Fund.Priv.ASPRONIS) 

-1.964,28 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Servei de Neteja Patis 
Escoles d’octubre a desembre 2016  

1.964,28 

CARBONELL URBAN SERVICES – Subministrament Mampares 
per a illes de contenidors de la Urb. Lloret Blau 

10.437,70 

GRUP 9S ESPAIS, S.L. – Obra instal·lació mòdul prefabricat a 
l’apartament Sta. Eugènia situat Av. Vila de Tossa, 65 

23.256,20 

PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI – Representació de 
BUHOS dia 17/11/16 Pl. Germinal Ros 

4.840,00 

MUSICS DE CATALUNYA SCCL.-Contractació orquestra 
Selvatana Festa Major de Sant Romà 2016 

7.865,00 

SUMA TOTAL ............ 53.416,90€ 
 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
TEMAVIAL, S.L. – Treballs realitzats Senyalització Vial 14.954,20 
SERRA BRAVA, ENTITAT CONSERVACIÓ – Aportació 
econòmica 2016, Treballs de Subm. I Instal·lació de 
l’enllumenat Públic en diferents carrers Urb. 

10.848,00 

ACREEDORS PRESSUPOSTARIS – Ajuda per a Llibres Centres 
Educatius Públics i Concertats Curs 2016/2017 

39.984,84 

SUMA TOTAL ............ 65.787,04 
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FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
intermediació matèria Habitatge mes d’octubre 2016 

12.517,17 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte tarda 
jove mes d’octubre 2016 

4.942,00 

SUMA TOTAL ............ 17.459,17 
 
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 53.416,90 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  
65.787,04 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 17.459,17 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
45.14. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

24/10 AL 04/11 ESCOLES I CURSETS 189,00 
24/10 AL 04/11 CURSOS MUNICIPALS 1.362,00 
24/10 AL 04/11 VENTA D’ENTRADA MUSEUS I JARDINS 16.626,99 
24/10 AL 04/11 LLOGUER PISCINA 6.056,17 
24/10 AL 04/11 SUBMINISTRAMENT AIGUA 21.755,09 
24/10 AL 04/11 APARCAMENTS MUNICIPALS 32.686,43 
24/10 AL 04/11 PUPILATGE POLICIA 71,00 
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24/10 AL 04/11 MULTES OMCC/OMVP 1.350,00 
24/10 AL 04/11 GRUA POLICIA 1.750,00 
24/10 AL 04/11 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL 522,75 
24/10 AL 04/11 IMPOST CONSTRUCCIÓ  4.151,27 
24/10 AL 04/11 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 77,50 
24/10 AL 04/11 TAXA URBANISTICA 1.501,64 
24/10 AL 04/11 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
24/10 AL 04/11 PADRÓ CEMENTIRI 7.263,90 
24/10 AL 04/11 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 708,85 
24/10 AL 04/11 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.990,60 
24/10 AL 04/11 LLAR D’INFANTS 1.325,50 
24/10 AL 04/11 PADRÓ GOSSOS 75,50 
24/10 AL 04/11 IMMPOST BÉNS IMMOBLES 3.639,12 
24/10 AL 04/11 ABONAMENT TRANSPORT 203,40 
24/10 AL 04/11 CONTRACTES D’ARRENDAMENT 3.000,00 
24/10 AL 04/11 PUBLICACIONS BUTLLETI 260,22 
24/10 AL 04/11 FIANCES DETERIOR.BÉNS PÚBLICS 8.319,84 
24/10 AL 04/11 FIANCES MEDI AMBIENT 3.272,28 
24/10 AL 04/11 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 17.699,31 
24/10 AL 04/11 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 17.850,72 
24/10 AL 04/11 LLOGUER PARKING 242,00 
24/10 AL 04/11 RAE 1.595,18 
24/10 AL 04/11 VENDA DE SOLARS 12.000,00 
24/10 AL 04/11 ALTRES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 400,00 
24/10 AL 04/11 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 11.994,40 
24/10 AL 04/11 INSTAL.LACIONS CULTURALS 32,00 
24/10 AL 04/11 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 12.220,79 
24/10 AL 04/11 ACTIV. COMERCIALS, INDUSTR. O SERV. 475,00 
24/10 AL 04/11 INST. NO FIXES,ESPECTACLES O ATRAC. 1.088,80 
24/10 AL 04/11 MÀQUINES EXPENEDORES 87,60 
24/10 AL 04/11 MERCADERIES 82,50 
24/10 AL 04/11 PLUSVALUA 14.970,48 
24/10 AL 04/11 SERVEIS REPOGRAFIA 0,10 
24/10 AL 04/11 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 486,40 

  209.439,33 
 
Importa el present càrrec la quantitat de  209.439,33 €. 
 
45.15. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PICINA COBERTA 
 
Vist que l’Ordenança que regula els Preus Públics Municipals estableix que la 
Junta de Govern Local fixarà el preu d’aquelles activitats organitzades per 
l’Ajuntament o mitjançant conveni o contracte amb altres entitats.  
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Vist que segons informe emès pel Director de la Piscina Municipal es proposa 
afegir un nou apartat al  punt 5 . PREUS PÚBLICS PISCINA COBERTA (abans 
d’IVA), de la Ordenança Fiscal núm. 25 de Regulació General dels Preus 
Públics Municipals fixats a la Ordenança Fiscal 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:  

 
Aprovar  l’apartat CAMPUS ESPORTIUS 2016/2017, al punt 5. PREUS PÚBLICS 
PISCINA COBERTA (abans d’IVA), de la Ordenança Fiscal núm. 25 de 
Regulació General dels Preus Públics Municipals fixats a la Ordenança Fiscal 
2016; 
 

 
 

 
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 

 
45.16.-NOMENAMENT FUNCIONÀRIA DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
 
REF EXP.: G132016000283  
 
Atès que el Tribunal encarregat d’avaluar i pronunciar-se sobre el concurs-
oposició de promoció interna, convocat per acord de la Junta de Govern 
Local, en sessió celebrada el dia 10/06/2016 per cobrir una plaça 
d’Administratiu/va, vacant a la plantilla de personal funcionari d'aquest 
Ajuntament, ha formulat la proposta de nomenament per ocupar l’esmentada 
plaça a favor de l’opositora següent: 
 

• ANNA BERNA XIRGU 
 

CAMPUS ESPORTIUS NADAL 2016-2017 
 SETMANES 
  1 DIA 9 DÍES 
MATINS ABONATS   9,25 74,13 
MATINS NO ABONATS  10,08 81,57 
SERVEI ACOLLIDA ABONATS      2,47 15,70 
SERVEI ACOLLIDA NO ABONATS  3,30 18,18 

 . Servei Acollida: de 8-9 h / 13-14 h 
 . Dos germans 20% descompte sobre el preu total 
 . 3 o més germans 30% descompte sobre el preu total 
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Atès que, l'expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s'han 
observat totes les prescripcions previstes en les condicions de la 
convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar, de conformitat amb la proposta del Tribunal Qualificador, 
Administrativa (Cat. C1) d’aquest Ajuntament, a la Sra. ANNA BERNA XIRGU 
amb efectes 16/11/2016. 
 
SEGON. La nomenada haurà de prendre possessió del seu càrrec el proper 
dia 16 de novembre d’enguany. 
 
TERCER. La nomenada haurà d'aportar, si s’escau, dins el termini màxim de 
vint dies naturals, comptats des de la data de publicació de la llista definitiva 
d’aprovats, els documents acreditatius de les circumstàncies i condicions a 
què es refereix la condició 7ª de les bases de la convocatòria. Qui tingui la 
condició de funcionari públic, estarà exempt de justificar documentalment les 
condicions i requisits ja acreditats per obtenir el seu nomenament anterior.  
 
QUART. Notificar aquest acord a l’interessada i a la Secció de Tresoreria, als 
efectes procedents. 
 
45.17. - DECLARAR  DESERTA UNA PLAÇA D'ENGINYER/A OBRA 
PÚBLICA 
 
REF EXP.: G132016000284  
 
Atès que el Tribunal encarregat d’avaluar i pronunciar-se sobre el concurs-
oposició, convocat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada 
el dia 22/07/2016 per cobrir una plaça d’ Enginyer/a d’ Obra pública, vacant a 
la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, no ha efectuat cap 
proposta de nomenament donat que cap dels aspirants que han comparegut 
no ha superat els exercicis previstos a les bases de la convocatòria, proposant 
deixar deserta l’ esmentada plaça. 
 
Atès que l’expedient ha estat tramitat de forma reglamentària i que s’han 
observat totes les prescripcions previstes en les bases de la convocatòria. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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Deixar deserta la plaça d’ Enginyer/a d’ obra pública, vacant a la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
45.18. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A D'OBRA PÚBLICA VACANT A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G132016000288  
 
Vista la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 2016, 
en les quals hi figura vacant una plaça d’Enginyer/a d’Obra pública (Cat. A1), 
procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel procediment de concurs-
oposició. A tal efecte, es va convocar la plaça per Junta de Govern Local de 
data 3 de juny de 2016, es va realizar el concurs-oposició corresponent el dia 9 
de noviembre d’enguany, quedant deserta la convocatoria. 
 
Per aquest motiu es torna a convocar la plaça i s'han redactat les bases que 
regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar les condicions que regiran el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 

Escala d’Administració Especial.  
Subescala Tècnica. Classe superior 
Enginyer/a Obra Pública.  
Una plaça. N.Pr. A1 – CD 24  
Concurs-oposició 

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

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
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45.19. – (...) 
 
45.20. – (...) 
 
45.21. – (...) 
 
45.22. – (...) 
 
45.23. – (...) 
 
45.24. – (...) 
 

SERVEIS PÚBLICS 
 
45.25. - APROVACIO DE LES BASES TECNIQUES PER A LA 
RENOVACIO DE PAVIMENTS D'AGLOMERAT ASFALTIC AL C. RAFAEL 
ALBERTI 
 
REF EXP.: M332016000028  
 
FETS: 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat les bases 
tècniques per a la renovació de paviments d’aglomerat asfàltic al carrer 
Rafael Alberti de la urbanització Lloret Residencial, amb un pressupost 
d’execució de 82.495,68€, abans d’IVA. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 52 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. 34, 35 i 37.6 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 
13 de juny.  
 
II.- 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 bases tècniques per a la renovació de paviments d’aglomerat 
asfàltic al carrer Rafael Alberti de la urbanització Lloret Residencial, amb un 
pressupost d’execució de 82.495,68€, abans d’IVA. 
 
45.26. – APROVACIÓ DE LES BASES TECNIQUES PER A LA 
FORMACIO DE PAVIMENT AL PARC DE SANT CRISTOFOL I 
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MODIFICACIO DE VORERA A LA CANTONADA DEL C. FUSTERS AMB 
JOAQUIM LLUHI 
 
REF EXP.: M332016000029  
 
FETS: 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals, han redactat les bases 
tècniques per a la formació de paviment al parc de Sant Cristòfol i 
modificació de la cantonada del carrer Fusters amb Joaquim Lluhí, amb un 
pressupost d’execució de 10.768,87 €, abans d’IVA. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 52 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. 34, 35 i 37.6 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 
13 de juny.  
 
II.- 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 bases tècniques per a la formació de paviment al parc de Sant 
Cristòfol i modificació de la cantonada del carrer Fusters amb Joaquim Lluhí, 
amb un pressupost d’execució de 10.768,87 €, abans d’IVA. 
 
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
45.27. – (...) 
 
45.28. – (...) 
 
45.29. – (...) 
 
45.30. – (...) 
 
45.31. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
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COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
45.32. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
[firma] 
 


