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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 6/2016 
Dia: 12 de febrer de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:00 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, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, 4t. Tinent d'Alcalde 
JOAN BERNAT PANE, 5è Tinent d'Alcalde 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, 6è Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, 7è Tinent d'Alcalde 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
 
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 febrer de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS GENERALS 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
6.1. – (...) 
 
6.2. -  (...) 
 
6.3. -  (...) 
 
6.4. -  (...) 
 
6.5. - APROVACIÓ NUMERACIONS C/ ROMÀ MAURA (URB. CONDADO 
DEL JARUCO) 
 
REF EXP.: 87 
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Vist que al capítol II del Títol II de l’ordenança Reguladora de l’Ús de la Via 
Pública regula la retolació i numeració de les vies públiques i el Reglament 
de “Población y Demarcación Territorial” aprovat per RD 2612/1996 de 20 
de desembre. 
 
Vist l’informe emès per la Secció d’Informació i Anàlisi del Territori de data 
28 de gener de 2016, donat que s’ha detectat unes deficiències en les 
numeracions de diverses finques del C/ Romà Maura de la Urb. Condado 
Jaruco, es proposa per poder identificar-les correctament a la base de dades 
i tanmateix complir amb la normativa vigent, l’assignació de diversos 
números a les finques afectades. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Assignar els números a les finques relacionades d’acord amb la 
taula següent:  
 
CARRER ROMÀ MAURA ILLA B

PARCE.LA REFERENCIA

NUM.  
ANTERIOR 
CARTOGRAFIA.

NUM. 
PROPOSTA OBSERVACIONS

B28 5174205 13-15 13 accés per Romà Maura
B25 5174249 s/n 15 accés per passatge privat
B26 5174248 s/n 17 accés per passatge privat
B23 5174251 s/n 19 accés per passatge privat
B24 5174250 s/n 21 accés per passatge privat
B21 5174253 s/n 23 accés per passatge privat
B22 5174252 s/n 25 accés per passatge privat
B36 5174261 s/n 27 accés per passatge privat
B35 5174260 37-41 29 accés per passatge privat num. anterior façana limita zona verda
B34 5174259 s/n 31 accés per passatge privat
B33 5174258 31-35 33 accés per passatge privat num. anterior façana limita zona verda
B32 5174257 s/n 35 accés per passatge privat
B31 5174256 25-29 37 accés per passatge privat num. anterior façana limita zona verda
B29 5174255 17 39 accés per Romà Maura
B30 5174254 19-23 41 accés per Romà Maura 21-23 façana limita zona verda  
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local, 
al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als efectes que 
cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al Departament de 
Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de Turisme, als Serveis 
de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de Girona, als Serveis de 
Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a l’Oficina de Correus de Lloret 
de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas Natural de Lloret de Mar i al Punt de 



 
 
 

3 
 

Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 
 
6.6. –  (...) 
 
6.7. -  (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
6.8. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PER A REALITZACIÓ 
D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT: PROJECTE"#3" (Dins 
programa "TARDA JOVE") 
 
REF EXP.: 10602015000041 
 
Vist en el  tauler d’anuncis (E-Tauler) ubicat a la seu electrònica de 
Dipsalut, l’Edicte de resolució Consell Rector (CR) i vist l’annex I i II que 
acompanyen la resolució del Consell Rector, de la concessió de subvencions 
per a la realització d’activitats promoció de la salut als Ajuntament de la 
demarcació de Girona. 
 
Atés que d’acord l’Annex I,  som beneficiaris del següent ajut: 
 
Nº exp. objecte Base 

Subvencionable 
Import 
atorgat 

% atorgat/base 
subvencionable 

Termini 
justificatiu 

2015/1816 3 Itineraris 
individuals 
inclusius 

25.000,00 € 9.995,05 € 36,98 % 04/02/16 

 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 9.995,05 €, concedida per Dipsalut. 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció.  
 
SEGON.- Comunicar la present resolució a Dipsalut, Secció de Benestar i 
Família, intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a DIPSALUT, Benestar i Família, 
Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament. 
 
6.9. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - LLUITA I CONTROL INTEGRAT 
DE PLAGUES URBANES 2015 
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REF EXP.: 10602015000045 
 
Atès que el Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona, ha concedit la subvenció següent: 
 

� Subvenció per a la Lluita i control integrat de plagues urbanes 2015. 
Import: 7.076,04 € 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 7.076,04 €, concedida pel Dipsalut, 
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona.  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
6.10. - CONTRACTE MENOR  DE SERVEI PER AL LLOGUER I 
INSTAL·LACIÓ D"UNA CARPA POLIGONAL AL BAIXADOR PUJADOR 
DE CAN XARDÓ, AVINGUDA VILA DE TOSSA 
 
REF EXP.: G112016000062 (Exp. 10/16 CM)  
 
Vist l’informe emès pel Dinamitzador Cultura en data 03/02/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar  el servei per al 
lloguer i instal·lació d’una carpa poligonal al baixador pujador de Can Xardó, 
Avinguda Vila de Tossa, amb motiu de la celebració de la Fira Cultural 
Lloretenca organitzada per l’Asociación Cultural Extremeña, Pueblos de 
Illora i Penya del Graná els propers dies 12 a 14 de febrer d’enguany. 
 
Atès que des de la secció de Cultura s’ha sol·licitat el pressupost a 
l’empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS S.L.   
que ascendeix a la quantitat de 4.900€, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor de servei amb l’empresa GRUPO 
MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS S.L., l’objecte del qual 
consisteix en lloguer i instal·lació d’una carpa poligonal al baixador pujador 
de Can Xardó, Avinguda Vila de Tossa, amb motiu de la celebració de la Fira 
Cultural Lloretenca organitzada per l’Asociación Cultural Extremeña, Pueblos 
de Illora i Penya del Graná els propers dies 12 a 14 de febrer d’enguany. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3380 22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han participat 
en la licitació, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
6.11. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE REDACCIÓ D'UN 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'OBRES D'ADEQUACIÓ DE LOCAL 
SENSE ÚS,  A LOCAL DESTINAT A ÚS ADMINISTRATIU (ARXIU 
MUNICIPAL), AIXÍ COM DE TOTA LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
D'OBRES INTERVINENT DURANT LA SEVA EXECUCIÓ 
 
REF EXP.: G112016000063 (Exp. 12/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal en data 01/02/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar servei relatiu a la 
redacció d’un projecte bàsic i executiu d’obres d’adequació de local sense 
ús,  a local destinat a ús administratiu (arxiu municipal), així com de tota la 
direcció facultativa d’obres intervinent durant la seva execució. 
 
Atès que des de la secció de Planificació i Gestió Urbanística l’esmentat 
servei s’ha sol·licitat a les empreses S3e SERVEIS TÈCNICS i PROJECTES SL,  
RUBEN EGEA GOMEZ i GENIS NEGRE i VILA que presentessin pressupost per 
dur a terme els referits treballs, essent el més satisfactori als interessos 
municipal el presentat pel Sr. RUBEN EGEA GOMEZ, que ascendeix a la 
quantitat de 7.535 €, 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 el Sr. RUBEN EGEA 
GOMEZ, l’objecte del qual consisteix en la redacció d’un projecte bàsic i 
executiu d’obres d’adequació de local sense ús,  a local destinat a ús 
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administratiu (arxiu municipal), així com de tota la direcció facultativa 
d’obres intervinent durant la seva execució, per un import de 7.535 €, IVA a 
part. 
 
SEGON.- La durada del contracte serà segons el següent: 

- Redacció del projecte: 1,5 mes a comptar des de la rebuda de la 
notificació del present acord. 

- Direcció d’obra: durant l’execució d’obra 
 

TERCER.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1510/64001 del pressupost municipal. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al Sr. RUBEN EGEA GOMEZ, a la 
secció de  Planificació i Gestió Urbanística i la Intervenció municipal per al 
seu coneixement i efectes escaients. 
 
6.12. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L'OBRA DE MILLORA DEL FERM I 
ADEQUACIÓ DE VORERES AL CARRER SENYORA DE ROSSELL 
 
REF EXP.: G112016000068 (Exp. 20/15 PN SP) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 22/01/2016, va acordar requerir 
a l’empresa RUBAU TARRÉS SAU a fi que en el termini màxim de 10 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 13 del plec de  
condicions, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte 
administratiu, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació 
ordinària, de l’obra de millora del ferm i adequació de voreres al C/Senyora 
de Rosell a Lloret de Mar. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13 del plec de 
condicions. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a l’empresa RUBAU TARRÉS SAU el contracte 
administratiu de l’obra de millora del ferm i adequació de voreres al 
C/Senyora de Rosell a Lloret de Mar, amb subjecció al plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn 



 
 
 

7 
 

que el preu i el termini d’execució i millores del contracte són els següents: 
 

- Preu:   146.313,50 €, IVA a part. 
- Millores: 2.763,75 i 2.340,00 €, IVA a part. 
- Termini d’execució:  9,5 setmanes, a comptar des de la data de 

formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de l’obra 
 

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1532/61907 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part 
en la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a 
la secció de Serveis Públics, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web 
municipal. 
 
6.13. - INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL 
SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DELS JARDINS 
DE SANTA CLOTILDE DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000069 (Exp. 02/16 PO) 
 
Vist l’informe emès en data 03/02/2016 per la Tècnica de Patrimoni 
Cultural, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la 
contractació del servei consistent en conservació, manteniment i neteja dels 
Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, 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 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei 
consistent en servei consistent en conservació, manteniment i neteja dels 
Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, i obrir la convocatòria 
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a 
terme mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions 
economicoadministratives i jurídiques regulador del procediment obert per a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte de serveis. D’acord amb allò establert 
en la clàusula 8 del plec de condicions que regeix en aquesta contractació, 
s’obre un termini de 40 dies naturals per presentar les proposicions, 
comptats a partir de l’endemà de la data de tramesa de l’anunci de la licitació 
per a la seva publicació en el DOUE (Diari Oficial de la Unió europea), i caldrà 
especificar en els posteriors anuncis que es tramitin al BOP de Girona i al BOE 
l’esmentada data d’enviament, amb el benentès que el termini de presentació 
de proposicions serà l’anteriorment citat, excepte en el cas que des de la data 
de la darrera de les publicacions en el BOP de Girona o BOE fins a complir-se 
els referits 40 dies hi hagi menys de 15 dies naturals, supòsit en el que 
s’ampliaria el termini de presentació fins a arribar a aquests 15 dies. 
 
TERCER.- D’acord amb allò previst als art. 40 a 44 del RD Legislatiu 3/2011, 
es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació, contra els 
Plecs de condicions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la seva data d’inserció en el perfil del contractant del web 
municipal i, contra l’anunci de licitació en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la seva darrera publicació al DOUE, BOE i BOP.  
 
6.14. - PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE 
GESTIÓ DE POLÍTIQUES DE GÉNERE DE L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR I GESTIÓ DELS SIAD (SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A 
LES DONES DE LLORET DE MAR) 
 
REF EXP.: G112016000071 - 03/15 PN 
 
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 16/03/2015 es 
va adjudicar  a l’empresa DONES LLORET SCP el servei de gestió de 
polítiques de gènere de l’Ajuntament de Lloret de Mar i gestió dels SIAD 
(Servei d’informació i atenció a les dones de Lloret de Mar). 
 
Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte iniciat el 
19/03/2015 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. 
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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.- PRORROGAR, el contracte de servei adjudicat a l’empresa DONES 
LLORET SCP consistent en el Servei de gestió de polítiques de gènere de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar (Servei d’informació i atenció a les dones de 
Lloret de Mar), del 20/03/2016 al 19/03/2017 d’acord amb les clàusules 
previstes al plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 2312/22699 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a DONES LLORET SCP i a la intervenció 
municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
6.15. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, D'OBRA CONSISTENT EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CONTINGUDES EN EL PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'AV. 
VILA DE BLANES ENTRE TRAV. DELS JARDINS I AV. VIDRERES, 
EXCEPTE LES DEL CAPÍTOL 2 (ENDERROC I OBRA NOVA 
D'EDIFICACIÓ) 
 
REF EXP.: G112016000072 15/15 PN 
 
Vist que en data 04/12/2015 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa d’obra consistent en 
el projecte d’obres d’urbanització de l’Av. Vila de Blanes entre Trav. Dels 
Jardins i Av. Vidreres, excepte les del Capítol 2 (enderroc i obra nova 
edificació) (Exp. 15/15 PN) va obrir la convocatòria corresponent mitjançant 
el procediment negociat amb publicitat, 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.- MASSACHS PBRES I PAISATGE 
Plica núm. 2.- DEMOLEXAR SL 
Plica núm. 3.- CONTRUCCIONS FUSTE SA 
Plica núm. 4.- AGLOMERATS GIRONA SA 
Plica núm. 5.- OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA SA 
Plica núm. 6.- EXCAVACIONS AMPURDAN 2000 SL 
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Vist que en dates 08/01/2016 i 11/01/2016 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 11/02/2016 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 AGLOMERATS GIRONA SA, per un import de 
92.151,00 €, IVA a part i unes milloes de 14.025,00 € IVA a part. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 171 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol·licitada, a l’adjudicació del contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA  per tal de què, 
en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de la garantia 
definitiva per un import de 9.215,10 €, d’acord amb el que disposa a la 
clàusula 13 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de la proposició.  
2. Còpia autenticada de l’escriptura de constitució de la societat (si és 

persona jurídica) o de la seva modificació posterior, degudament 
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la 
representació que exerceix la persona que signa la proposició, 
validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública.  

3. En cas d’haver concorregut a la licitació mitjançant unió temporal, 
cadascuna de les empreses que la formen haurà d’aportar la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per 
contractar previstos en aquesta clàusula.     

4. Documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.   

5. Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva 
d’acord amb el que disposa a la clàusula 6ª del present plec. 

6.  Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 
3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a 
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011  sigui exigible la classificació del 
contractista.  
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7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 del 
RD Legislatiu 3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan 
conforme a l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011 sigui exigible la 
classificació del contractista.  

8.  En cas que el licitador es trobi inscrit al Registre Oficial de    
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de 
Catalunya, es podrà aportar Certificació expedida per aquest o Fitxa 
impresa de la inscripció, juntament amb una Declaració responsable 
del licitador manifestant que les circumstàncies de la inscripció no 
han experimentat variació. La Inscripció en el Registre acreditarà 
l’aptitud de l’empresari en quant a la seva personalitat i capacitat 
d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial 
(solvència tècnica o professional), solvència econòmica i financera, i 
classificació, així com la concurrència o no concurrència de les 
prohibicions de contractar Documentació acreditativa de la solvència 
tècnica o professional de les empreses que tinguin previst 
subcontractar i que hagin indicat en la seva oferta d’acord amb allò 
previst en la clàusula 11.A del plec de condicions.  

9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi 
possibles danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 
600.000 € i un sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat, l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta.  
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1532.61905 del 
pressupost municipal. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de Serveis Públics. 
 
6.16. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE LLORET 
DE MAR I LA CONFRARIA DE PESCADORS, PER A LA CESSIÓ DE 
L'IMMOBLE 'ES TINT'. 
 
REF EXP.: G112016000073 - CONVENI 03/16 
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Vist que l’entitat CONFRARIA DE PESCADORS de Lloret de Mar és la 
propietària de l’immoble ubicat a la Travessia de Sant Miquel núm. 4 de 
Lloret de Mar, i que en la planta baixa de l’immoble s’hi troba ubicat “Es 
Tint”, on antigament els pescadors de Lloret de Mar anaven a tenyir les 
xarxes amb una tècnica mil·lenària que es feia servir al llarg de la 
mediterrània. 
 
Vist que en data 26/11/2010 la Junta de Govern Local va aprovar un 
conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Confraria 
de Pescadors, per procedir a la rehabilitació del local de “Es Tint”, les quals 
ja varen estar realitzades i es va procedir a la museïtzació d’aquest espai, 
per tal que el públic local i visitant pugui anar a visitar l’espai, que ha estat 
concebut com un annex del Museu del Mar. 
 
Vist que en data 10/03/2014 la Junta de Govern Local va aprovar un 
conveni entre aquest Ajuntament i la Confraria de Pescadors, per a la 
cessió de l’immoble “Es Tint”, la durada del qual és fins el dia 31/03/2016. 
 
Vist l’informe emès per la Directora de Patrimoni Cultural de data 
04/02/2016, del que es desprèn que cal renovar dit conveni. 
 
Atès, allò establert a 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 l’Ajuntament de Lloret de Mar i la 
CONFRARIA DE PESCADORS de Lloret de Mar, pel qual aquesta última 
cedeix totalment a l’Ajuntament de Lloret de Mar l’immoble on s’hi troba 
ubicat “Es Tint”, situat la Travessia de Sant Miquel núm. 4, a fi que sigui 
incorporat al Museu Obert de Lloret de Mar. Com a contraprestació 
d’aquesta cessió, l’Ajuntament abonarà a la Confraria de Pescadors la 
quantitat de 700 €/mensuals més IVA.  
 
SEGON.- Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 16.3340.22609 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la CONFRARIA DE PESCADORS de Lloret 
de Mar, i a les seccions de Patrimoni Cultural i Intervenció, per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
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6.17. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i L'AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR, PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS LLIGADES A L'OCUPACIÓ 
REMUNERADA DE PERSONES EN EL MARC DEL PROGRAMA "SALUT I 
CRISI" 2015-2016. 
 
REF EXP.: G112016000074 – CONVENI 10/16 
 
Vist que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut) va publicar al BOP núm. 234 de 4 de desembre de 2015, la 
convocatòria de suport econòmic per al finançament d’accions lligades a 
l’ocupació remunerada de persones en el marc del programa Pm10 “Salut i 
Crisi”. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar va comunicar al Consell Comarcal de 
la Selva, que no es podia presentar a aquesta convocatòria i va demanar 
que des del Consell Comarcal es sol.licités la part de subvenció que li 
corresponia. 
 
Vist que el Consell Comarcal de la Selva va presenta l’ampliació del projecte 
d’ocupació per a persones aturades de llarga durada en risc d’exclusió social 
incorporant, i va incloure l’import corresponen a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. Aquesta subvenció va ser concedida pel DIPSALUT per acord del 
Consell Rector de data 22/12/2015. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, que té per objecte establir les condicions de la 
col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa 
“Salut i Crisi” 2015-2016, de persones aturades de llarga durada, 
especialment aquelles afectades per l’impacte de la crisi. Així, el Consell 
Comarcal contractarà dues persones amb contracte de 6 mesos i jornada 
laboral de 37’5 hores. 
 
SEGON.- Aquest  conveni tindrà una durada des de la seva signatura i fins a 
la justificació final de les despeses. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, a la Secció 
de Benestar i Família, i a la Intervenció Municipal, per al seu coneixement. 
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
6.18. - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL 
PROCÉS DE SELECCIÓ,TRAMITACIÓ D' URGÈNCIA, MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR DUES PLACES D' EDUCADORA DE 
LLAR INFANTS, VACANTS A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000027 – 2-2016-SEL-EDUC-LLAR INFANTS-LF 
 
Vista la Plantilla de personal laboral 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 figuren vacants una plaça d’ Educadora de Llar d’ 
Infants (Cat. C1), i vista la modificació de plantilla de l’any passat, aprovada 
per Decret d’ Alcaldia de data 17/03/2015 en la qual hi figura una altra 
plaça d’ Educadora de Llar d’ Infants ( Cat. C1), procedeix la convocatòria 
del procés de selecció, pel procediment de concurs-oposició. A tal efecte, 
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 les següents places: 
 

-Educadora Llar d’ infants 
Dues places. Cat. C1 
Concurs-oposició. 

 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir dues places d’ Educadora de 
Llar d’ infants, vacants a la plantilla de personal laboral d’aquest 
Ajuntament. 
 
6.19. - RATIFICACIO CONTRACTACIÓ LABORAL PER SUBSTITUCIÓ - 
EDUCADORA LLAR D' INFANTS 
 
REF EXP.: G132016000033  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 4 de febrer de 2016, en relació a la 
contractació de personal per substitució. 
 
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 4 
de febrer de 2016, per la qual es procedí a la contractació de la Sra. 
NATALIA GRIFE SANCHEZ com a Educadora llar d’ infants (Cat C1) per 
efectuar la substitució per ILT de la treballadora municipal Sra. MERITXELL 
MARCOS DEYAS, adscrita a la Llar d’ Infants municipal. 
 
La contractada començà a treballar el dia 5 de febrer d’enguany i fins a la 
incorporació de la titular de la plaça, i dins del període de contractació 
quedaran incloses les vacances que li corresponguin pel temps treballat. 
S’efectua contracte d’interinitat art. 4 R.D. 2720/98). 
 
6.20. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR 
QUATRE PLACES D'AGENT INTERI DE LA POLICIA LOCAL, VACANTS 
A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G132016000035  
 
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 figuren vacants quatre places d’Agent interí de la 
Policia Local (Cat. C2),  procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel 
procediment de concurs- oposició. A  tal efecte, s'han redactat les bases 
que regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució de l’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 les següents places: 
 

- Escala d’Administració Especial 
Subescala Serveis Especials 
Escala Bàsica Policia Local 
Agent de la Policia Local Interí  de 5 ms 
Quatre places. N.Pr. C2 – CD 14 
Concurs-oposició 
 

SEGON. Convocar el concurs-oposició per cobrir quatre places d’Agent de la 
Policia Local Interí, vacants a la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament. 
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TERCER. L’Edicte de la 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.  
 
6.21. - ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES 
- FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA 
 
REF EXP.: G132016000036 – 26-2016-DIV-PRACTIQUES  
 
Vist que la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona està interessada 
en que un dels seus alumnes de la Facultat d’Educació i Psicologia continuï 
fent les pràctiques a la Secció de Benestar i Família de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, amb l’objectiu que l’estudiant realitzi el Treball de Fi de Grau 
de Treball Social. 
 
Vist que és desig d’aquest Ajuntament col·laborar amb la Universitat de 
Girona en el sentit que aquest alumne pugui continuar fent les pràctiques a 
la Secció de Benestar i Família. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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’addenda al conveni entre aquest Ajuntament i la Facultat 
de d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona per a la continuïtat de 
les pràctiques de l’ alumne Sr. Juan Pablo Manceroni a la Secció de Benestar 
i Família de l’ Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON. El període de les pràctiques s’estendrà fins el mes de juny 
d’enguany.  
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Facultat d’Educació i Psicologia de la 
Universitat de Girona per al seu coneixement. 
 

ARXIU 
 
6.22. (...) 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
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6.23. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
LOTUM S.A.- Execució paviment de 190 m2 local planta 
soterrani 1A antiga plaça de braus 

8.403,45 € 

CONFRARIA DE PESCADORS DE LLORET DE MAR.- Cessió 
local “Es Tint” de Març a Desembre de 2016 

8.700,00 € 

  
SUMA TOTAL ............ 17.103,45 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
MAGMACULTURA, S.L.- Servei instal.lacions esportives fixes 
setembre-juny 

12.602,40 € 

UTE PISCINA LLORET.- Cursos natació mes de gener 2016 24.052,02 € 
  
SUMA TOTAL ............ 36.654,42 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
SILMAR –SERVICIOS I EQUIPAMIENTOS URBANOS.- 
Paviment de seguretat a la Pl. Germans Maristes 

14.940,11 € 

ARGON INFORMATICA SA.- Ampliació del magatzem de Can 
Saragossa 3era Certificació 

18.888,20 € 

  
SUMA TOTAL ............ 33.828,31 € 
 
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 17.103,45 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 
36.654,42 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 
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33.828,31 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
6.24. -  (...) 
 
6.25. -  (...) 
 
6.26. - 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 

23/01 AL 29/01 CURSOS MUNICIPALS 189,50 
23/01 AL 29/01 ESCOLES I CURSETS 25,00 
23/01 AL 29/01 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 736,00 
23/01 AL 29/01 SUBMINISTRAMENT AIGUA 923,38 
23/01 AL 29/01 GRUA POLICIA 1.245,00 
23/01 AL 29/01 PUPILATGE POLICIA 95,00 
23/01 AL 29/01 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 115,00 
23/01 AL 29/01 IMPOST CONSTRUCCIÓ  8.295,88 
23/01 AL 29/01 TAXA URBANÍSTICA 587,34 
23/01 AL 29/01 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
23/01 AL 29/01 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.661,84 
23/01 AL 29/01 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 322,30 
23/01 AL 29/01 PADRÓ CEMENTIRI 675,00 
23/01 AL 29/01 PADRÓ GOSSOS 6,50 
23/01 AL 29/01 IMPOST BÉNS IMMOBLES  1.588,61 
23/01 AL 29/01 ABONAMENT TRANSPORT 28,90 
23/01 AL 29/01 CONTRACTES ARRENDAMENT 4.500,00 
23/01 AL 29/01 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 10.820,00 
23/01 AL 29/01 FIANCES MEDI AMBIENT 1.121,83 
23/01 AL 29/01 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 31.032,01 
23/01 AL 29/01 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 4.750,00 
23/01 AL 29/01 APARCAMENTS MUNICIPALS 240,00 
23/01 AL 29/01 OCUP. SÒL. SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 3.911,99 
23/01 AL 29/01 MERCADERIES 303,60 
23/01 AL 29/01 PLUSVALUA 4.279,39 
23/01 AL 29/01 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 1.147,10 



 
 
 

19 
 

01/02 AL 05/02 CURSOS MUNICIPALS 102,50 
01/02 AL 05/02 VENDA DE LLIBRES 22,00 
01/02 AL 05/02 VENDA ENTRADES MUSEUS I JARDINS 2.538,50 
01/02 AL 05/02 APARCAMENTS MUNICIPALS 7.226,45 
01/02 AL 05/02 GRUA POLICIA 510,00 
01/02 AL 05/02 INMOBILITZACIÓ POLICIA 30,00 
01/02 AL 05/02 PUPILATGE POLICIA 38,00 
01/02 AL 05/02 IMPOST CONSTRUCCIÓ 8.689,81 
01/02 AL 05/02 TAXA URBANÍSTICA 755,00 
01/02 AL 05/02 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 31,00 
01/02 AL 05/02 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL.  92,00 
01/02 AL 05/02 LLIC. AUTOTAXIS I VEHICLS LLOGUER 447,00 
01/02 AL 05/02 PADRÓ CEMENTIRI 6.502,00 
01/02 AL 05/02 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.984,32 
01/02 AL 05/02 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 723,30 
01/02 AL 05/02 PADRÓ GOSSOS 6,50 
01/02 AL 05/02 IMPOST BÉNS IMMOBLES 6.808,05 
01/02 AL 05/02 ABONAMENT TRANSPORT 115,60 
01/02 AL 05/02 VENDA D’ENTRADES TEATRE 37,80 
01/02 AL 05/02 COMPENSACIÓ CONSUM PISCINA 19.742,90 
01/02 AL 05/02 FIANCES DETERIOR.BÉNS PÚBLICS 11.445,16 
01/02 AL 05/02 FIANCES MEDI AMBIENT 2.807,46 
01/02 AL 05/02 ALTRES FIANCES 200,00 
01/02 AL 05/02 CANON INSTAL.LACIONS 11.126,32 
01/02 AL 05/02 LLOGUER PARADA MERCAT 18,15 
01/02 AL 05/02 LLOGUER PARKING MERCAT 145,20 
01/02 AL 05/02 RAE 1.125,12 
01/02 AL 05/02 INSTAL.LACIONS MUNICIPALS 250,00 
01/02 AL 05/02 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 6.735,00 
01/02 AL 05/02 INSTAL.LACIÓ ANUNCIS DOMINI PÚBLIC 1.095,00 
01/02 AL 05/02 OCUP. SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA 82.506,45 
01/02 AL 05/02 MERCADERIES 500,80 
01/02 AL 05/02 PLUSVALUA 3.380,34 
01/02 AL 05/02 SERVEIS REPOGRAFIA 243,00 
01/02 AL 05/02 IMPOST BÉNS RÚSTEGA 30,47 
01/02 AL 05/02 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS 1.865,10 
TOTAL  258.508,47 
 
Importa el present càrrec la quantitat de 258.508,47 €. 
 
6.27. - PADRÓ IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - 
2016 
 
REF EXP.: G212016000142  
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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 la relació dels obligats al pagament del PADRÓ DE L’ 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, corresponent a l’exercici  
2016 que importa la quantitat de DOS MILIONS QUARANTA-TRES MIL 
CINC-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA  CÈNTIMS, (2.043.503,80€). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a) Del 29 de febrer al 29 d’abril de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2016, directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 30 d’abril de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
 
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
6.28. - PADRÓ TINENÇA D'ANIMALS DOMÉSTICS - 2016 
 
REF EXP.: G212016000143  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
TINENCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS, corresponent al exercici  2016,  la qual 
importa la quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (7.500,50 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 
a)  Del 29 de febrer al 29 d’abril de 2016, en període voluntari, tots els dies 
feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat col·laboradora de 
la recaptació de l’exercici 2015, directament per les seves oficines i els 
terminals SERVICAIXA. 



 
 
 

21 
 

 b) A partir del dia 30 d’abril de 2016, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ Joan 
Fuster i Ortells, 8 (baixos). 
   
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’ Estalvis de la localitat. 
 
6.29. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000146  
 
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 

15/16 IAE (E) 65,49 
16/16 CONCEPTES VARIS (V) 236,10 

TOTAL    301,59 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 301,59 euros. 
 

SERVEIS URBANISME 
 

OBRES 
 
6.30. -  (...) 
 

DISCIPLINA URBAN. I ENTITATS COL.. 
 
6.31. -  (...) 
 
6.32. -  (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


