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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 33/2016 
Dia: 19 de agost de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 09:30 a 09:50 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 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA, 4t. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
ANA MARIA GAIRI RAMOS, Interventor Accidental 
 
Assisteixen sense ser membre de la Junta (amb veu però sense 
vot): 
 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO, Regidor Delegat 
JOAN BERNAT PANE, 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 12 de agost de 2016, la qual, trobada conforme, 
és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
33.1. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT 
RÈNTING,  DE MAQUINARI 
 
REF EXP.: G112016000432 - 61/16 CM 
 
Vist l’informe emès pel Cap de Sistemes de la Informació en data 
02/08/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
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contractar  el subministrament, mitjançant rènting,  d’una fotocopiadora 
per la Policia Local. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat  a les empreses 
INFORMÀTICA LA SELVA I COPICAT  que presentessin pressupost per dur a 
terme el referit subministrament, essent el més satisfactori als interessos 
municipals el presentat per l’empresa INFORMÀTICA LA SELVA SL, que 
ascendeix a la quantitat de 66,38 €/mes, IVA a part, durant 60 mesos. 
 
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 amb l’empresa INFORMÀTICA LA 
SELVA SL, de subministrament, mitjançant rènting, d’una fotocopiadora per 
un import de 66,38€/mes, Iva a part, durant 60 mesos. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.1320/20300 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa INFORMÀTICA LA 
Selva SL, a la secció d’Informàtica i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
33.2. - CONTRACTE MENOR - ACTUACIÓ GRUP  PARTICIPANT CLON 
FESTIVAL 2016-PACTO ENTRE CABALLEROS 
 
REF EXP.: G112016000433 - 65/16 CM 
 
Vist l’informe  de la Secció de Festes, a través del qual es posa de manifest 
la necessitat  de contractar l’actuació del grup PACTO ENTRE CABALLEROS 
el proper 26 d’agost a les 22.15 dins de l’esdeveniment Clon Festival 2016. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost al Sr. Julian 
Eusebio Ventolà, que ascendeix a la quantitat de 1.400,00€ IVA A PART. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
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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 el Sr. Julian Eusebio Ventolà, 
l’objecte  del  qual  consisteix  en  l’actuació  del  grup  PACTO  ENTRE 
CABALLEROS el proper 26 d’agost a les 22.15 dins de l’esdeveniment  Clon 
Festival 2016, per un import de 1.400€, Iva a part. 
 
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 al Sr. Julian Eusebio Ventolà, a la 
secció de Festes i la Intervenció municipal per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
33.3. - CONTRACTE MENOR - ACTUACIÓ GRUP   PARTICIPANT CLON 
FESTIVAL 2016-BESOS DE PERRO 
 
REF EXP.: G112016000434 66/16 CM 
 
Vist l’informe  de la Secció de Festes, a través del qual es posa de manifest 
la necessitat  de contractar l’actuació del grup BESOS DE PERRO el proper 
27 d’agost a les 22.15 dins de l’esdeveniment 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 2.350,00€ IVA A PART. 
 
Atès allò establert en els articles 23.3, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de contractes menors. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el contracte menor amb l’empresa BEBA33 SL l’objecte  
del  qual  consisteix  en  l’actuació  del  grup  BESOS DE PERRO el 
proper 27 d’agost a les 22.15 dins de l’esdeveniment  Clon Festival 2016 
per un import de 2.350€, Iva a part. 
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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. 
 
33.4. - MODIFICACIÓ NUMERACIÓ FINQUES C/ MÚRCIA 
 
REF EXP.: G122016000142- CARRERS- EXP. 90 
 
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 
12 d’agost d’enguany. 
 
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 a les parcel·les cadastrals  4362204DG8146S i 
4362203DG8146S, els números 8A i 8B respectivament del C/ Múrcia (Urb. 
Costa d’en Gallina), per tal de poder identificar-les correctament a la base 
de dades. 
 
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 
Servei d’Enher de Lloret de Mar, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 
 
33.5. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT LICITATORI AMB PUBLICACIÓ AL 
PERFIL DEL CONTRACTANT, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
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GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS QUE 
ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS DE L'ARXIU MUNICIPAL DE 
LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000455  01/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 29/07/2016, va acordar requerir 
a ISIDORO LLORCA CIURANA a fi que en el termini màxim de 10 dies hàbils 
aportés la documentació prevista en la clàusula 11 del plec de  condicions, 
per tal de poder procedir a  l’adjudicació, mitjançant procediment licitatori 
amb publicació al perfil del contractant, tramitació ordinària, del contracte 
de serveis de gestió i el tractament dels documents audiovisuals que 
conserven a les instal.lacions de l’arxiu municipal 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 11 del plec de 
condicions.  
 
Vista la proposta d’adjudicació a favor de ISIDORO LLORCA CIURANA, 
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 28/07/2016, a la 
vista dels informes emesos pel Servei tècnics el dia 20/06/2016 i els Serveis 
Econòmics en data 06/07/2016. 
  
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.-  Adjudicar a ISIDORO LLORCA CIURANA, el contracte 
administratiu de serveis de gestió i el tractament dels documents 
audiovisuals que conserven a les instal.lacions de l’arxiu municipal de Lloret 
de Mar, en base a la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
acta de data 28/07/2016, amb subjecció al plec de condicions econòmico-
administratives i jurídiques aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i  
la durada del contracte són els següents: 
 

- Preu:   8.300,00 €/any, IVA a part. 
 Durada:  1 any , a comptar des de la data de la seva signatura.  

Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per una 
anualitat més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD 
Legislatiu 3/2011. 
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SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de 
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 3322.62500 del 
pressupost vigent. 
 
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article 
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de 
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en 
la licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció  de l’arxiu 
municipal i, d’acord amb allò establert a l’article 154 del RD Legislatiu 
3/2011, procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant del web 
municipal. 
 
33.6. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE GESTIÓ DE VEHICLES AL 
FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL 
 
REF EXP.: G112016000457 (Exp. 68/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local de Lloret de 
Mar en data 02/08/2016, a través del qual es posa de manifest la necessitat 
de contractar servei de recollida, descontaminació i desballestament dels 
vehicles procedents d’abandonaments a la via pública o ingressats al dipòsit 
municipal de l’ajuntament de Lloret de Mar, considerats com a residus 
municipals d’acord amb l’article 3.b) de la Llei 22/2011, de 20 de juliol, de 
residus i sòls contaminants, per a la seva gestió i tractament adequat 
posterior, mitjançant les activitats de reciclatge, recuperació i reutilització 
dels subproductes i components resultants del desballestament, amb dret a 
l’aprofitament comercial dels mateixos. 
 
Vist que, en data 21/07/2016, des de la Prefectura de la Policia Local es va 
sol·licitar per correu electrònic, a les empreses que es relacionen a 
continuació, perquè pressentissin instància al registre general de 
l’ajuntament incloent un sobre tancat amb l’oferta del preu que abonarien a 
l’ajuntament per la gestió del lot de 55 vehicles turismes i furgonetes i de 
26 motocicletes, ciclomotors i quadricicles, ingressats en el dipòsit de 
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vehicles municipal. I, vist que les empreses convidades en aquesta licitació 
del contracte menor de servei són les següents: VIUDA DE LAURO 
CLARIANA SL, RECUPERAUTO PALAFOLLS, CASA NUALART SL, DESGUACES 
LA GLEVA.  
 
Vist que el dia 01/08/2016, a les 9:15 hores, en presència del Regidor de 
Seguretat Ciutadana, de l’Inspector cap de la policia local i dels agents de la 
Direcció Tècnica amb TIP 405 i 523, es va procedir a l’obertura dels sobres, 
amb el següent resultat: 
 
Empreses Turismes i Furgonetes Ciclomotors Motocicletes 
Casa Nualart SL 146,00 € + Iva 10,00 € + Iva 10,00 € + Iva 
Recuperauto  180,00 € + Iva 30,00 € + Iva 35,00 € + Iva 
La Gleva 150,00 € + Iva 28,00 € + Iva 35,00 € + Iva 
Viuda de Lauro 171,00 € + Iva 30,00 € + Iva 30,00 € + Iva 
 
Vist que l’oferta econòmica més avantatjosa, per a l’adjudicació del 
contracte menor de recollida, descontaminació i desballestament dels 
vehicles procedents d’abandonaments a la via pública o ingressats al dipòsit 
municipal de l’ajuntament de Lloret de Mar, considerats com a residu 
municipal, és la presentada per l’empresa RECUPERAUTO PALAFOLLS, per 
un import total de 10.715,00€ (IVA a part). 
 
Desglossat del preu total del contracte amb l’IVA a part: 
 
55 turismes i furgonetes a 180,00€ .......................................... 9.900,00€ 
19 ciclomotors a 30,00€ ............................................................ 570,00€ 
7 motocicletes i quadricicles a 35,00€ ......................................... 245,00€ 
 
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. 
 
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 de recollida, 
descontaminació i desballestament dels vehicles procedents 
d’abandonaments a la via pública o ingressats al dipòsit municipal de 
l’ajuntament de Lloret de Mar a dalt esmentats, considerats com a residu 
municipal, amb  l’empresa RECUPERAUTO PALAFOLLS, a abonar a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, per un import total de 10.715,00€ (IVA a 
part), desglossat segons el següent (IVA a part):  
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55 turismes i furgonetes a 180,00€ .......................................... 9.900,00€ 
19 ciclomotors a 30,00€ ............................................................ 570,00€ 
7 motocicletes i quadricicles a 35,00€.................................245,00€ 
 
SEGON.- El contractista es retribuirà amb el valor del material retirat i 
abonarà a l’Ajuntament el preu total del contracte a dalt esmentat en el 
termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció de la notificació d’aquest 
acord al qual s’adjuntarà la liquidació. 
 
TERCER.- Acordar que la durada d’aquest contracte s’ajustarà a la gestió del 
lot de 55 vehicles turismes i furgonetes i de 26 motocicletes, ciclomotors i 
quadricicles, ingressats en el dipòsit de vehicles municipal, i la seva durada 
no podrà superar el termini màxim d’un any.   
 
QUART.- Establir com a obligacions de l’adjudicatari, a la vista de l’informe 
emès per l’Inspector en Cap de la Policia Local de Lloret de Mar, en data 
02/08/2016, les que es relacionen a continuació:  
 

“Trametre a l’Ajuntament, via  els responsables del servei de vehicles 
abandonats de la policia local, el corresponent certificat de destrucció 
de cada vehicle rebut, certificat que com a mínim haurà de complir 
els requisits de l’Annex IV del Reial Decret 1383/2002 de 20 de 
desembre, així com la baixa telemàtica de la Prefectura Provincial de 
Trànsit. 
Malgrat quedin explícitament exclosos en l’apartat a) de l’article 2 del 
Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles 
al final de la seva vida útil, el que presti el servei estarà obligat a la 
recollida i tractament adequat dels ciclomotors i motocicletes, i haurà 
d’expedir els certificats de destrucció corresponents, així com la baixa 
telemàtica de la Prefectura Provincial de Trànsit. 
El desballestament comprèn totes les operacions mecàniques, 
físiques i químiques necessàries per tal que un cop eliminats els 
riscos contaminants del vehicle abandonat o residu sòlid, aquest sigui 
desballestat i/o destinats els seus elements al reciclatge.” 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
SISÈ.- Acordar que l’Alcaldia publicarà Decret amb la relació de les 
matrícules i/o números de bastidor dels vehicles que conformen el lot a 
gestionar com a residu sòlid i disposar que es lliurin al gestor autoritzat, 
adjudicatari d’aquest contracte 
 
SETÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que hagin participat 
en la licitació, a la Policia Local, i a la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
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PRESSUPOST I COMPTABILITAT 

 
33.7. – (...) 
 
33.8. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000096  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
MEYPAR, S.L. – Redacció projecte Bàsic Rehabilitació 
Estructural Masia Can Buc i Elaboració Estudi (Baixa per 
error amb el proveïdor)  

-11.858,00 

FEU I GODOY ARQUITECTES, S.L.P. – Redacció Projecte 
Bàsic Rehabilitació Estructural Masia Can Buc i Elaboració 
Estudi Geotècnic i Redacció Proj. Executiu 

11.858,00 

SUMA TOTAL ............    0,00 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
TOMBORELLA GISBERT, S.C. – Servei Casal d’estiu Pompeu 
Fabra mes d’agost 2016 

26.660,54 

ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ – LA REPERA – Servei Casal 
d’estiu Pere Torrent mes d’agost 2016 

19.771,40 

UTE ESPORT LLORET – Servei Monitoratge Salvament i 
Socorrisme Piscina Mpal mes de Juliol 2016 

41.319,46 

AMAYA CASTAÑO, XAVIER – Servei Casal d’estiu mes de 
Juliol 2016 Ceip Àngels Alemany  

20.311,87 

AMAYA CASTAÑO, XAVIER – Servei Monitors Casal d’estiu 
Agost 2016 – Ceip Àngels Alemany 

15.991,96 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – Quota Rènting 
plaques fotovoltaiques mes d’abril 2016, Ceip Àngels 
Alemany, Ceip Pere Torrent i Teatre Mpal 

6.673,09 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA –Quota Rènting 
plaques fotovoltaiques mes de maig 2016 Ceip Àngels 
Alemany, Ceip Pere Torrent i Teatre Mpal 

6.410,80 

HORS PRESAS, XAVIER – Honoraris Recurs Contenciós Adm. 
449/2011 Acciona Infraestructuras, S.A. 

8.082,50 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament de resta Planta de 
Triatge mes de Juliol 2016 

527.420,44 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Servei Tractament de Rebuig en 
dipòsit Controlat mes de Juliol 2016 

34.465,88 

SERSA – Servei ajuda Domicili SAD PROPED juliol 2016 17.024,00 
SERSA – Servei D’ajut a Domicili SAD MUNICIPAL juliol 2016 8.752,00 
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SUMA TOTAL ............ 732.883,94 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
PRODUCCIONS ARTISTIQUES VICTORI – Actuació “Los 
Manolos” el dia 22/07/16 

4.840,00 

METÀL·LICS TORDERA, S.L.U. – Subm. 35 Papereres Ovals 
Lloret de Mar 85 Litres 

13.570,15 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei Manteniment i 
Conservació Piscina Municipal Juliol 2016 

9.360,86 

BALDRICK & MUNITZ, S.L. – Servei de Monitorització de 
l’impacte econòmic d’esdeveniments Fra.  

4.798,86 

SUMA TOTAL ............ 32.569,87 € 
 
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 0,00 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  
732.883,94 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 
32.569,87 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
33.9. – (...) 
 
33.10. – (...) 
 
33.11. – (...) 
 
33.12. – (...) 
 
33.13. – (...) 
 
33.14. – (...) 
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33.15. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
33.16. - CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL PER SERVEI 
DETERMINAT 
 
REF EXP.: G132016000214  
 
Vist que es fa necessària la contractació per necessitats del servei d'una 
Auxiliar Administrativa (Cat. C2) a la Secció d’ Educació, per portar a terme 
el servei de vigilància del compliment de l’ ensenyament escolar obligatori 
pel curs 2016-2017.  
 
Vist que la Sra. ALEJANDRA MARTINEZ PARRA, ha estat contractada 
anteriorment a la Secció d’ Educació amb resultat satisfactori i està inclosa 
dins la borsa de treball. 
 
Atès que, aquesta contractació s’efectua d’acord amb l’establert a l’art. 2 
del R.D. 2720/98, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’art. 15 de 
l’E.T. en matèria de contractes de durada determinada, modificat per l’art. 8 
de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de reforma del mercat de treball. i d’acord 
amb el que disposa l’art. 94 del Decret 214/90, de 30 de juliol i resta de 
disposicions vigents en la matèria. 
 
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. Contractar la Sra. ALEJANDRA MARTINEZ PARRA com a Auxiliar 
Administrativa (C2) a la Secció d’ Educació, amb contracte laboral per 
servei determinat a temps parcial, i amb efectes 1 de setembre d’enguany i 
fins el 30 de juny de 2017. 
 
SEGON. La jornada serà de 18,75 hores, i l’ horari de treball serà el pactat 
entre ella i la Cap del Servei. Dins del període de contractació quedaran 
incloses les vacances que li corresponguin a la Sra. Martínez pel temps 
treballat. 
 
TERCER. Que es notifiqui aquest acord a la interessada, a la Tècnica 
d’Educació i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
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OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
33.17. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


