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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 27/2016 
Dia: 8 de juliol de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:05 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ, Alcalde President 
ALBERT ROBERT RIBOT, 1r. Tinent d'Alcalde 
JORDI OROBITG SOLE, 2n. Tinent d'Alcalde 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA, 3r. Tinent d'Alcalde 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA, Secretari Accidental 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE, Regidor Delegat 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
El president obre la sessió i s’examina l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior, celebrada el dia 1 de juliol de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 

27.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - FOMENT PER A PROJECTES 
CULTURALS ALS MUSEUS (DINAMITZACIÓ DEL MUSEU DEL MAR ANY 
2016) 
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REF EXP.: 10602016000005 
 
Vist l’escrit tramès per la Diputació de Girona- Àrea de Cultura, Noves 
tecnologies,  Esports i Benestar, Cooperació Cultural pel qual ens comuniquen 
que ens han atorgat la subvenció següent: 
 

 EXP EC/26787- DINAMITZACIÓ DEL MUSEU DEL MAR 2016: 
21.285.53€ 

 
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 21.285,53 €, concedida per la Diputació 
de Girona- Àrea de Cultura, Noves tecnologies,  Esports i Benestar, 
Cooperació Cultural. 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a Diputació de Girona- Àrea de Cultura, 
Noves tecnologies,  Esport i Benestar, Cooperació Cultural, la secció de 
Patrimoni Cultural, Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
27.2. – (...) 
 
27.3. – (...) 
 
27.4. – (...) 
 
27.5. – (...) 
 
27.6. - SEGONA PRÒRROGA EXPRESSA DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, CONSISTENT EN L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
INFORMÀTICA ALS USUARIS DE LA XARXA DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000348 (Exp. 06/13 PN ) 
 
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 17/06/2013 es 
va adjudicar a la Sra. ELENA SARMIENTO SANCHEZ el servei consistent en 
l’assistència tècnica als usuaris de la xarxa de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar.  
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Vist que, d’acord amb allò establert a la clàusula 3 del contracte iniciat el 
21/06/2013 amb l’adjudicatària, relativa a la durada, el contracte tindria 
una durada de 2 anys  i  es preveia la possibilitat de prorrogar el mateix 
finalitzats els dos anys inicials, anualment, un tercer i un quart any, si cap 
de les dues parts no el denunciava tres mesos abans de la finalització del 
segon i tercer any, individualment.  
 
Vist l’informe favorable emès pel Cap d’Informàtica de data 29/06/2016. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la segona pròrroga del contracte de servei adjudicat a la 
Sra. ELENA SARMIENTO SANCHEZ, consistent en l’assistència tècnica als 
usuaris de la xarxa de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb efectes del 
passat 21/06/2016 al 20/06/2017, d’acord amb les clàusules previstes al 
plec de condicions que regeix aquest contracte. 
 
SEGON.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/9260/22706  del 
pressupost municipal.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Sra. ELENA SARMIENTO SANCHEZ, a 
la secció d’Informàtica i a la Intervenció Municipal per al seu coneixement i 
efectes escaients.  
 
27.7. – (...) 
 
27.8. – (...) 
 
27.9. – (...) 
 
27.10. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE ANTENES 
PUNT A PUNT (WIMAX) 
 
REF EXP.: G112016000354 (Exp. 53/16 CM) 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’Informàtica en data 27/06/2016,  a través del 
qual es posa de manifest la necessitat de contractar subministrament d’un 
conjunt de 6 antenes punt a punt (WIMAX) que donaran cobertura al 
següents llocs: 
 

 Llar d’Infants (Lola Anglada) 
 Terminal d’autobusos 
 Pàrquing Costa Carbonell 
 Casa del Mar (platja de Fenals) 
 Repetidor de Roca Grossa 
 Ajuntament 
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Atès que des de la secció d’Informàtica l’esmentat s’ha sol·licitat a 
l’empresa APLICACIONES ELECTRICAS ENE SA  que presentés pressupost 
per dur a terme el referit subministrament, que ascendeix a la quantitat de 
6.950,18 €, IVA a part. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor de subministrament d’un conjunt de 6 
antenes punt a punt (WIMAX), amb l’empresa  APLICACIONES ELECTRICAS 
ENE SA,  per un import de 6.950,18 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/9260/6201 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa APLICACIONES 
ELECTRICAS ENE SA, a la secció d’Informàtica a i la Intervenció municipal 
per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
27.11. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA N. 1570/2016 - 
PRÒRROGA AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE TAQUILLA DE TIQUETS 
DE CREUERS, AMB CODI D'ACTIVITAT AC-02, PER A LA TEMPORADA 
DE 2016 
 
REF EXP.: G112016000355 (Exp. 01/13 – autorització) 
 
Vist que en data 06/07/2016 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm.  1570/2016 la pròrroga d’autorització del servei de taquilla de tiquets 
de creuers, amb codi d’activitat AC-02 de la platja de Lloret, per a la 
temporada 2016, a l’empresa CATAMARANS MAR LLORET SL, per al període 
comprès entre el 05/07/2016 al 30/11/2016, ambdós inclosos, sens 
perjudici del que disposin altres administracions. 
  
Vist que, per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’alcaldia. 
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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.- Ratificar el Decret d’Alcaldia n. 1570/2016 dictat en data 
06/07/2016, del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA n. 1570/2016 
De data 06/07/2016 
 
REF. EXP.:PRÒRROGA AUTORITZACIÓ DEL SERVEI DE TAQUILLA DE 
TIQUETS DE CREUERS, AMB CODI D'ACTIVITAT AC-02, PER A LA 
TEMPORADA DE 2016 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
G112016000353 (Exp. 01/13 – autorització) 
 
Vist que pel Decret d’Alcaldia n. 1534/2016 de 29/06/16 (núm. de registre 
de sortida S2016008560) es va requerir a l’empresa CATAMARANS MAR DE 
LLORET SL la presentació obligatòria de l’autorització del servei de transport 
de passatgers, per tal de poder procedir a autoritzar la pròrroga  del servei 
de taquilla de tiquets de creuers, amb codi d’activitat AC-02, de la platja de 
Lloret, per a la temporada 2016; donat que l’empresa no havia donat 
compliment a la presentació de tota la documentació requerida per l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 29/04/2016. 
 
Vist que en data 04/07/16 (núm. registre d’entrada E2016014895) 
l’empresa CATAMARANS MAR DE LLORET SL, presenta autorització del 
Servei Territorial de Transports de Girona en el sentit: 
 
“Autoritzar a l’empresa Catamarans Mar de Lloret SL la prestació a partir 
del dia 4 de juliol de 2016 de l’activitat de transport de passatger del 
vaixell “Jumbo III” amb tripulació d’acord amb les característiques i 
condicions següents: 
 
Itinerari: Palamós, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Porto 
Pi, Canyelles, Lloret de Mar, Fenals, Blanes, Sabanell, Boadella, Santa 
Cristina, Sant Francesc, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Calella, Pineda, 
Arenys de Mar, Badalona i Barcelona. 
 
Embarcació: La present autorització habilita per a prestació de servei 
exclusivament amb el vaixell “Jumbo III”. 
 
Termini: Aquesta autorització habilita per a la prestació de serveis com a 
màxim fins al dia 10 de març de 2017.” 
 
Vist l’informe de data 04/07/2016, emès per la secció de Medi Ambient, que 
informa favorablement sobre l’atorgament de la pròrroga d’autorització 
municipal per a l’explotació del servei de taquilla de venda de tiquets de 
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creuers, amb codi d’activitat AC-02 de la platja de Lloret, per a la temporada 
2016. 
 
Vista la Resolució d’autorització de l’ocupació corresponent a la distribució 
aprovada dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en 
el seu cas, en zona de servitud de protecció de la Generalitat de Catalunya 
de data 07/03/2016 que disposa que s’autoritza l’ocupació per al 2016 
corresponent a la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar 
territorial aprovada per al període 2012-2016 (USO2012-00129-G) d’acord 
amb el calendari següent, pel que afecta al terme municipal de Lloret de 
Mar: 
 
 Amb caràcter general, de 14 de març a 30 de novembre de 2016  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Expedir l’autorització de pròrroga del servei de taquilla de tiquets 
de creuers, amb codi d’activitat AC-02 de la platja de Lloret, per a la 
temporada 2016, a l’empresa CATAMARANS MAR LLORET SL, per al període 
comprès entre el 05/07/2016 al 30/11/2016, ambdós inclosos, sens 
perjudici del que disposin altres administracions. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa CATAMARANS MAR DE 
LLORET SL, a la Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (Servei de Costes), i a la secció de Medi Ambient (Platges) i de 
Rendes - Gestió Tributària d’aquest Ajuntament, als efectes corresponents. 
 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

 
27.12. - DENEGACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LES OBRES 
D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 'NOU EDIFICI DE LA PLAÇA PERE 
TORRENT A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000356 Exp.20/16 – diversos 
 
Vist que per part de l’empresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA , s’ha 
sol·licitat la devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa 
a l’adjudicació del contracte administratiu consistent en l’execució de les 
obres del nou edifici socio cultural de la Plaça Pere Torrent de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 06/07/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
06/07/2006 (n. registre 93/2016). 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 26/05/2016, que 
presenta una relació de l’estat actual de les deficiències de l’edifici. 
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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.- Denegar la sol·licitud presentada en data 11/02/2016 per 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA de devolució de la fiança constituïda en 
data 06/07/2006  relativa al projecte de construcció del nou edifici socio  
cultural per import de 342.403,51 € , en base a l’Informe tècnic a dalt 
esmentat.  
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA 

06/2006 PN 342.403,51€ 370800 

 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord al citat interessat, juntament amb 
còpia de l’informe a dalt esmentat, a la Intervenció i Tresoreria Municipal, 
per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
27.13. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA - CONTRACTE ADMINISTRATIU 
CONSISTENT EN L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA REDACCIÓ DEL PLA 
DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE LLORET DE MAR. (EXP 
06/2016 PN SP) 
 
REF EXP.: G112016000357 (21/16 – diversos) 
 
Vist que per part de l’empresa Ingenieria de Tráfico SL, s’ha sol·licitat la 
devolució de la fiança dipositada en aquest Ajuntament, relativa a 
l’adjudicació del contracte administratiu consistent en l’assistència tècnica 
de la redacció del pla de mobilitat urbana sostenible de Lloret de Mar. (Exp 
06/2016 PN SP) 
 
Vist l’informe emès per la Tresoreria Municipal, en data 14/04/2016, 
conforme aquesta fiança va ser dipositada mitjançant aval bancari en data 
20/06/2012 (n. registre 27/2012). 
 
Vist l’informe emès per la secció de Mobilitat en data 20/06/2016, conforme 
és procedent la devolució de la fiança.  
 
Atès, allò establert en l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
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Atès la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Accedir a aquesta petició i procedir a la devolució de la fiança 
segons el següent detall: 
 
EMPRESA LICITACIÓ IMPORT PARTIDA 
Ingenieria de Tráfico SL 06/12 PN 

SP 
2.699,91€ 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. 
 
27.14. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'UN CASTELL DE FOCS PER 
LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA 2016 
 
REF EXP.: G112016000358 54/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 29/06/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar un castell de focs 
per ser disparat a la platja de Lloret el 26 de juliol de 2016 en motiu de la 
Festa Major de Santa Cristina. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost   a l’empresa 
pirotècnica ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA SL, que ascendeix a la 
quantitat de 12.396,69 €, 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 pirotècnica 
ANTIGA CASA MANEL ESTALELLA SL  l’objecte del qual consisteix en  un 
castell de focs per ser disparat a la platja de Lloret el 26 de juliol de 2016, 
per un import de 12.396,69 €, IVA  A PART. 
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SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa pirotècnica ANTIGA 
CASA MANEL ESTALELLA SL, a la secció de Cultura i la Intervenció 
municipal per al seu coneixement i efectes. 
 
27.15. - APROVACIÓ ACTA DE RECEPCIÓ DEFINITIVA I LIQUIDACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, 
EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, 
D'EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LLORET DE 
MAR, QUE ES VA FORMALITZAR EN DATA 28/10/2014 ENTRE 
L'AJUNTAMENT I LA UTE PISCINA LLORET I QUE VA SER RESOLT 
PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 11/05/2015. 
 
REF EXP.: G112016000361 (Exp. 05/13 PO) 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 11/05/2015, va 
prendre el següent acord: 
 

“PRIMER. Resoldre el contracte administratiu de gestió de servei 
públic, en la modalitat de concessió administrativa, per a l’explotació 
de la Piscina Municipal coberta de Lloret de Mar, que es va formalitzar 
en data 28/10/2014 entre l’Ajuntament i la UTE Piscina Lloret, per 
concórrer la causa de resolució prevista a l’article 223 g) del RDL 
3/2011 (“impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats”). 
 
SEGON. D’acord amb allò previst a l’article 225.6 del RDL 3/2011, 
ordenar a la UTE Piscina Lloret a que segueixi prestant el servei en 
les mateixes condicions que l’ha vingut prestant fins ara, és a dir, en 
les condicions estipulades en el contracte i en els corresponents plecs 
de condicions, fins que, o bé l’Ajuntament liciti, adjudiqui i formalitzi 
un nou contracte, o bé fins que s’assumeixi la gestió municipal del 
servei en qualsevol de les seves possibles modalitats.” 

 
Tal i com es disposava a l’apartat segon d’aquest acord, la UTE Piscina 
Lloret va seguir prestant el servei en les mateixes condicions fins que es 
van formalitzar els nous contractes de servei relatius a la Piscina municipal 
de Lloret: 
 

- Contracte de conservació i manteniment de les instal·lacions i edifici 
- Contracte de monitoratge, salvament, socorrisme, i atenció a l’usuari 
- Contracte de neteja 
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Tots tres contractes van iniciar la seva vigència el passat dia 03/05/2016, 
de manera que la UTE Piscina de Lloret va finalitzar el seu contracte de 
gestió amb l’Ajuntament el passat 02/05/2016 a les 24hs. 
 
En aquesta mateixa data es va signar l’Acta de Recepció Provisional de les 
instal·lacions, i els seus Annexos I i II.  
 
Ambdues parts han consensuat la redacció del document d’Acta de Recepció 
i Liquidació Definitiva del contracte de gestió de servei públic en la 
modalitat de concessió administrativa de la Piscina Municipal de Lloret de 
Mar, que ha de ser objecte d’aprovació per la Junta de Govern Local així 
com els seus Documents Annexos (Documents 1 a 8). 
 
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 document consistent en l’Acta de Recepció i 
Liquidació definitiva del contracte de gestió de servei públic en la 
modalitat de concessió administrativa de la Piscina Municipal de 
Lloret de Mar, així com els seus Documents Annexos (Documents 1 a 8), 
dels quals se’n deriven les conseqüències econòmiques que resumidament 
es detallen a continuació: 
 

a) Obligacions de pagament de l’Ajuntament de Lloret: 
 

1.- Amortització pendent de la inversió en equipament i 
instal·lacions: 431.867,59 €. * Donat els dubtes interpretatius de 
les parts respecte si és aplicable el supòsit de no subjecció a l’article 
7.1 de la Llei 37/1992, de l’IVA, l’Ajuntament de Lloret ha presentat 
en data 19 de maig de 2016 consulta vinculant davant la Direcció 
General de Tributs. 
 
2.- Rebuts d’abonats pendents i despeses per captació de grups 
esportius: 3.340,10 € + 10.159,35 € = 13.499,45 € (IVA inclòs). 
 

b) Obligacions de pagament de la UTE Piscina Lloret: 
 

1.- Subministrament elèctric: 74.784,66 € (IVA inclòs) 
2.- Cànons de la concessió: 37.452,34.-€ (concepte no subjecte a 
l’IVA) 
3.- Dipòsits lloguer instal·lacions: 14.262,23.-€ (IVA inclòs) 
4.- Cobraments anticipats usuaris piscina: 11.000,76.-€ (IVA 
inclòs) 
5.- Reparacions no efectuades: 8.992,96.-€ (IVA inclòs) 
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SEGON.- Facultar expressament a l’Alcalde per a la signatura dels 
documents aprovats en el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la UTE PISCINA LLORET, integrada per 
les empreses SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, S.L. I CLECE S.A., al 
Director de la Piscina, a la Secció d’Esports, i a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipal. 
 
27.16. - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER 
A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES 
SENSE AFANY DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 
D'INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2016. 
 
REF EXP.: G112016000362 - 15/2016.DIV.SJ-Bases subvencions entitats 2016 

 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 06/05/2016, es 
varen aprovar inicialment les Bases específiques per a l’atorgament de  
SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE PER 
A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 
2016. 
 
Vist que aquestes Bases s’han exposat al públic per un termini de 20 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d'un anunci en el BOP, 
perquè es puguin presentar al·legacions (BOP n. 104, de data 01/06/2016).  
 
Vist que l’Associació Cultural Extremenya de Lloret de Mar i l’Associació 
Cultural Casa de Cúllar a Lloret de Mar han presentat escrit d’al·legació en 
data 23/06/2016 (E2016014259) demanant modificar l’article 17 “Despeses 
subvencionables”, en el sentit que quan estigui degudament acreditat, 
s’entengui que tant les despeses de lloguer, com les subministrament 
puguin ser subvencionades. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Participació Ciutadana en data 
05/07/2016, del que es desprèn que tal i com queda de manifest en 
l’objecte de les Bases, els ajuts econòmics es destinaran de forma directa a  
realització d’activitats concretes (de caire juvenil, esportiu i cultural), pel 
que les despeses originades han de ser estrictament necessàries pel 
desenvolupament d’aquestes activitats concretes i no per les despeses 
indirectes que tingui l’entitat pel fet de ser-ho; i per tant, proposa 
desestimar les al.legacions. 
 
Atès allò establert en els articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; i en els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
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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.- Desestimar les al.legacions presentades per l’Associació Cultural 
Extremenya de Lloret de Mar i l’Associació Cultural Casa de Cúllar a Lloret 
de Mar, pels motius especificats a la part expositiva d’aquesta proposta, 
d’acord amb el que disposa l’informe emès per la Secció de Participació 
Ciutadana en data 05/07/2016. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament les Bases específiques per a l’atorgament 
de  SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, 
EXERCICI 2016. 
 
TERCER.- Aprovar la convocatòria per a per a l’atorgament de  
SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE PER 
A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 
2016, que es regiran per les bases esmentades, i l’import total a repartir 
s’imputarà a les corresponents partides pressupostaries del pressupost 
municipal per a 2016. 
 
QUART.- Publicar un anunci en el BOP de Girona que reculli els elements 
essencials d’aquestes bases, establint un termini de 30 dies naturals a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci per presentar 
sol·licituds, de conformitat al que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8 de la 
Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
CINQUÈ.- Inserir l’esmentat anunci en la Web municipal i també còpia de 
les bases aprovades, així com en el Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació Cultural Extremenya de Lloret de 
Mar i l’Associació Cultural Casa de Cúllar a Lloret de Mar (adjuntant còpia de 
l’informe tècnic), així com a la Secció de Participació Ciutadana i a la 
Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
27.17. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINSITRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL 
SUBMINISTRAMENT I LA POSTA EN FUNCIONAMENT DE NOU 
PARQUÍMETRES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA 
NOVA ZONA BLAVA MUNICIPAL AL C/ JOSEP TARRADELLAS DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000364 (Exp. 06/16 PN SP) 
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Vist que la Junta de Govern Local en data 10/06/2016, va acordar requerir 
a l’empresa MYAPAR SL a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte administratiu, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, del 
subministrament i posta en funcionament de nou parquímetres per a la 
prestació del servei de gestió de la nova zona blava municipal al C/ Josep 
Tarradellas de 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 12 del plec de 
condicions. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 173 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 MEYPAR SL, el contracte administratiu de 
subministrament i posta en funcionament de nou parquímetres per a la 
prestació del servei de gestió de la nova zona blava municipal al C/ Josep 
Tarradellas de Lloret de Mar, en base a la proposta efectuada per la Mesa 
de Contractació en acta de data 09/06/2016, amb subjecció al plec de 
condicions economicoadministratives i jurídiques i al plec de condicions 
tècniques aprovats, de la qual cosa es desprèn que el preu, el termini de 
lliurament i posada en funcionament del material objecte del contracte i les 
millores són les següents: 

 
- Preu:   54.836,72 €, IVA a part 
- Termini de lliurament i posada en funcionament dels 

parquímetres:  Fins a 10 dies, a comptar des de la signatura del 
contracte 

- Millores:  
 Es compromet a la modificació anual de tarifes, horaris i revisió 

de manteniment preventiu de les 9 màquines adquirides, que 
haurà d'incloure mà d'obra i desplaçament "in situ" durant 5 
anys. 

 Es compromet a donar el servei de hosting del software 
webservice de gestió sense cap cost afegit al llarg de la vida útil 
de les màquines, que permiti alliberar del manteniment tècnic 
dels servidors i de l’actualització del software.  

 Es compromet a la implementació en el software de gestió i el 
dels parquímetres, per generació d’estratègies de fidelització 
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mitjançant vals comercials de descompte mitjançant codis 
especials destinats als usuaris per accedir a la gratuïtat o reducció 
de las tarifes de estacionament.  

 Es compromet a la integració i intercomunicació parquímetre - 
smartphone per el sistema d'imposició de denúncies del servei de 
vigilància de que disposa l'ajuntament de Lloret de Mar, 
desenvolupant allò que demani l'ajuntament, per integrar les 
màquines amb els dispositius habilitats per l'imposició de les 
denúncies.  

 Es compromet a subministrar stock de recanvi de 2 teclats 
capacitius i un lector EMV amb PINPAD de recanvi.  

 
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 16.1333.63300 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 Mobilitat, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web 
municipal. 
 
27.18. - CONTRACTE MENOR PER A LA REALITZACIÓ D'UN 
CORREFOC FER LA FESTA MAJOR DE SANTA CRISTINA 2016 
 
REF EXP.: G112016000366 55/16 CM 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Cultura de data 07/07/2016, a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar un correfoc per a la 
Festa Major de Santa Cristina el proper dia 19 de juliol de 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol·licitat pressupost a la COLLA DE 
DIABLES SA FORCANERA, que ascendeix  a la quantitat de 3.500,00€, 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 
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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 amb la COLLA DE DIABLES SA 
FORCANERA, l’objecte del qual consisteix en la realització d’un correfoc el 
dia 19 de juliol de 2016. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3380/22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la COLLA DE DIABLES SA 
FORCANERA, a la secció de Cultura i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
27.19. - CONTRACTE MENOR - ACTUACIONS GRUPS PARTICIPANTS 
CLON FESTIVAL 2016 
 
REF EXP.: G112016000367 56/16 CM 
 
Vist l’informe  de la Secció de Festes, a través del qual es posa de manifest 
la necessitat  de contractar les diferents actuacions dels grups participants 
al Clon Festival 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol·licitat pressupost a l’empresa 
BEBA33 SL, que ascendeix a la quantitat de 11.200,00€ IVA A PART.  
 
ACTUACIÓ DIA I HORA Lloc IMPORT 

(IVA a part) 
THE BUZZ 
LOVERS 

15/07/16 
22:15h 

Roca d’en Maig 2.200,00€ 

+DMANÁ 29/07/16 
22:15h 

Roca d’en Maig 4.500,00€ 

THE AMY’S BIG 
BAND 

12/08/16 
22:15h 

Roca d’en Maig 4.500,00€ 

    
 
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. 
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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 el contracte menor amb l’empresa BEBA33 SL, l’objecte 
del qual consisteix en les següents actuacions:  
 
ACTUACIÓ DIA I HORA Lloc IMPORT 

(IVA a part) 
THE BUZZ LOVERS 15/07/16 

22:15h 
Roca d’en Maig 2.200,00€ 

+DMANÁ 29/07/16 
22:15h 

Roca d’en Maig 4.500,00€ 

THE AMY’S BIG BAND 12/08/16 
22:15h 

Roca d’en Maig 4.500,00€ 

 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
3380/22602 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa BEBA33 SL, a la secció 
de Festes i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
27.20. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - SOC/XARXA D'IMPULSORS 
DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE JUVENIL 2016 
 
REF EXP.: 10602016000028 
 
Atès que la Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir 
l'atur juvenil. Per als joves inscrits, en un termini de quatre mesos, la 
Generalitat els oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. Aquesta 
iniciativa es vol fer extensiva a tots els joves entre 16 i 24 anys que no 
treballin i hagin deixat d’estudiar i serà requisit indispensable per accedir a 
molts programes formatius i/o laborals. 
 
Vista l’Ordre EMO/381/2014, de 22 desembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d’impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i la resolució TSF/16392016 d’1 
de juliol, per la qual  s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i, vist l’annex 
2-Taula2 de les bases amb l’assignació per al Municipi de Lloret de Mar, 
d’un 1 tècnic/a impulsor del PGJC (Programa de Garantia Juvenil a Catalunya).  
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Vist que des de la secció de Joventut s’ha cregut convenient l’acollir-se a la 
subvenció de l’esmentada resolució, a fi de disposar d’una persona 
encarregada dels programes de Garantia Juvenil, degut al gran nombre de 
joves susceptibles de registrar-se a la garantia Juvenil, la complexitat del 
tràmit d’inscripció, i tot el seguiment posterior. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a una ajuda de 31.987,49 €, al Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), per a la contractació d’un tècnic/a durant 12 mesos a 
jornada complerta, formant part de Xarxa d’impulsors del PGJC (Programa 
de Garantia Juvenil a Catalunya). 
 
SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), la secció de Joventut i la secció de Recursos Humans (RRHH) 
d’aquest ajuntament. 
 
27.21. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PROGRAMA "SIGUES TU" 
ADREÇAT A ALUMNES DE PRIMÀRIA  I DE SECUNDÀRIA (pm08P I 
pm08S). Curs 2016-17 
 
REF EXP.: 10602015000029 
 
Atès que en data 28/09/2009 el Ple municipal prengué l’acord d’adherir-se 
al catàleg de serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona (Dipsalut), sent aquesta condició un requisit necessari 
per poder accedir als diferents programes d’ajuts per donar cobertura a les 
competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la 
salut adreçades a col·lectius de risc. 
 
Vista la informació del programa Pm08p i Pm08s. Programa: “Sigues Tu”, 
eines i actius per a la salut, de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la 
Diputació de Girona, DIPSALUT, que té per objectiu facilitar l’aprenentatge 
de les deu habilitats bàsiques per a la vida i promoure estils de vida 
saludables donant eines a l’alumnat, als docents i a les famílies per avançar 
en aquesta direcció. 
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Atès que es considera convenient presentar-nos a aquest programa de 
DIPSALUT, atenent a la demanda efectuada pels Centres Educatius: 
 
 Escola Pompeu Fabra 
 Escola Inmaculada Concepció 
 Institut Ramón Coll i Rodés 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015 de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar la formació oferida pel DIPSALUT,Programes Pm08p i 
Pm08s), “sigues tu” - curs 2016-2017, per als Centres Educatius:  
 

Escola Pompeu Fabra, Col·legi Inmaculada Concepció, Institut Ramón 
Coll i Rodés. 

 
SEGON.- Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al Dipsalut, la Secció de Mediambient 
i Educació d’aquest ajuntament. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
27.22. - APROVACIÓ  DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000081  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
ASSOCIACIO JUVENIL BATIBULL.- Organització i gestió de 
l’ Unitat d’Escolarització de setembre a desembre 2016. 
Baixa per nova licitació 

-21.440,00 

ANTIGUA CASA MANUEL ESTALELL.-Contractació castell de 
focs Festa Major de Santa Cristina 2016 

15.000,00 

SUMA TOTAL ............ -6.440,00€ 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A.-Treballs de reparació de 
diversos trams del carril bici de l’Avda. Rieral  

21.778,57 

CUBAS I CONTENEDORES PALLARES, S.L.- Treballs Rambla 
Roma Barnes, fer desguassos a les reixetes existents 

7.821,45 

CUBAS I CONTENEDORES PALLARES, S.L.- Millores al 8.403,50 
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clavegueram Urb. Roca Grossa C/ Gregal 
FCC AQUALIA, S.A.- Regularització diferencia preu any 2016 33.854,36 
FCC AQUALIA, S.A.- Treballs tancament dipòsit Roca Grossa 8.169,35 
FCC AQUALIA, S.A.- Treballs tancament dipòsit Mas Romeu  9.639,00 
FCC AQUALIA, S.A.- Treballs connexió oficina de Turisme a 
nova xarxa Sant Quirze 

5.254,78 

FCC AQUALIA, S.A.- Treballs connexió a nova xarxa de Sant 
Quirze amb xarxa de Mas Arbós  

9.171,87 

CONSORCI COSTA BRAVA.-Subm. Aigua potable maig 2016 138.266,38 
CUBAS I CONTENEDORES PALLARES, S.L.- Servei 
manteniment i conservació clavegueram camp de futbol i 
sociocultural maig de 2016 

1.837,53 

UTE LLORET DE MAR.- Manteniment enllumenat públic mes 
de maig 2016 

7.428,88 

GRUP VIADA MATARO S.L.- Subm. Taules i cadires 
departament  Festes  

10.000,00 

METAL·LICS TORDERA SLU.- Adequació zona per esbarjo de 
gossos a la zona verda de Fenals 

15.154,28 

GBI SERVEIS SAU.- Neteja i manteniment àrees esbarjo mes 
de juny de 2016 

18.467,64 

GBI SERVEIS SAU.- Neteja platges mes de juny de 2016 52.928,28 
GBI SERVEIS SAU.- Neteja viaria mes de juny de 2016 219.395,99 
GBI SERVEIS SAU.- Servei recollida escombraries mes de 
juny de 2016 

146.117,60 

GBI SERVEIS SAU.- Servei recollida selectiva mes de juny de 
2016 

86.715,64 

GBI SERVEIS SAU.- Servei gestió deixalleria mes de juny de 
2016 

13.809,08 

GBI SERVEIS SAU.- Liquidació interessos 2on Trimestre 
2016 de la vuitena anualitat  CTRM  

231.842,67 

GBI SERVEIS SAU.- Segon trimestre de la vuitena anualitat 
CTRM 

494.250,56 

SUMA TOTAL ............ 1.540.307,41 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
AGLOMERATS GIRONA S.A.- Urb. Tram Avda. Vila de Blanes 
entre Travessia de Jardins i Avda. De les Alegries excepte 
capítol 2 Cert. Núm. 2 

23.987,55 

CUBAS I CONTENEDORES PALLARES.- Servei de neteja i 
manteniment clavegueram mes de maig de 2016 

48.769,55 

MASSACHS OBRES I PAISSATGE, S.L.- Construcció vorada, 
cuneta i biona Avda. Pla de Rossell de la Urb. Serra Brava 

20.571,96 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.-Liquidació Taxa T13 
Recollida animals 2on Trimestre de 2016 

6.025,50 
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APLICACIONES ELECTRICAS ENE.- Subm. Instal·lació de 
fibra òptica per la millora de la xarxa 

17.583,19 

TIC SERVEIS SCP.- Organització i catalogació dels ingressos 
documentats de l’arxiu mes de juny de 2016 

5.566,00 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS S.A.- Servei de vigilancia de 
platges mes de juny 2016 

54.658,60 

SUMA TOTAL ............ 177.162,35 € 
 
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 -6.440,00  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  
1.540.307,41 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 
177.162,65 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
27.23. – (...) 
 
27.24. – (...) 
 
27.25. – (...) 
 
27.26. – (...) 
 
27.27. – (...) 
 
27.28. – (...) 
 
27.29. – (...) 
 
27.30. – (...) 
 
27.31. – (...) 
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27.32. – (...) 
 
27.33. - PADRÓ AIGÜES TRIMESTRALS - SEGON TRIMESTRE 2016 
 
REF EXP.: G212016000832  
 
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 PEL  
SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL D´AIGUA POTABLE,  corresponent al  
SEGON TRIMESTRE de 2016, que importa la quantitat de UN MILIÓ 
QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS, (1.461.207,54 €) 
  
Consum d’aigua 664.666,98 
Repercusió canon 635.613,47 
Conservació de comptadors 25.513,14 
I.V.A. aigua 130.095,15 
I.V.A. conservació comptadors 5.318,80 
   
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
      
a) Del 11 de juliol al 12 de setembre 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 13 de setembre 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. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA 
 
27.34. – (...) 
 



 
 
 

22 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
27.35. – (..) 
 
27.36. – (...) 
 
27.37. – (...) 
 
27.38. – (...) 
 
27.39. – (...) 
 
27.40. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
27.41. – (...) 
 
27.42. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. [firma] 
 


