
 
 
 
 
Edicte relatiu a l’ aprovació de les bases específiques que regiran el procés 
de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic/a 
mitjà/ana de ciències mediambientals vacant a la plantilla de personal 
laboral de l’ Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local,  en 
sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2016, es convoca concurs-oposició 
per cobrir una plaça de Tècnic/a mitjà/ana de ciències mediambientals, 
vacant a la plantilla de personal laboral fix d’aquest Ajuntament. 
 
Les bases amb les Condicions que regulen la plaça esmentada, són les que 
es relacionen a continuació: 

 
 

REF.: 7-2016-SEL-TEC-MAMBIENT-LF 
 
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, 
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE CIÈNCIES MEDIAMBIENTALS, 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
L’objecte de la present convocatòria és cobrir, pel procediment de concurs-
oposició, la següent plaça de la plantilla de personal laboral fix d’aquest 
Ajuntament: 
  

Tècnic/a Mitjà/ana de Ciències Mediambientals 
Una plaça. Cat. A2  
Concurs-oposició 
Tipus de contracte: Indefinit 

 
Aptituds i funcions del lloc de treball: 
 
Aptituds i capacitats: 
 
- De treball en equip 
- De treballar autònomament 

EDICTE 
RECURSOS HUMANS 



- Per desenvolupar i gestionar projectes complexos 
- De presa de decisions 
- D’organització de tasques multidisciplinars 
Principals funcions: 
 
- Gestió, inspecció, control i seguiment quantitatiu, qualitatiu, temporal i 

econòmic de les empreses concessionàries del servei de neteja viària, 
recollida de residus, recollida selectiva, explotació d’instal·lacions de 
tractament i gestió de residus. 

- Seguiment i supervisió de la legalització, ampliació i millora de les 
instal·lacions municipals de tractament i gestió de residus. 

- Tasques de gestió, organització, supervisió i inspecció en matèria de 
medi ambient i serveis urbans.  

- Elaboració d’estudis, informes tècnics, memòries valorades, licitacions i 
plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les 
necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball.  

- Seguiment i control qualitatiu i econòmic de contractes (concessions, 
serveis, subministraments, obres). 

- Sol·licitud, tramitació i justificació de subvencions relacionades amb les 
tasques executades. 

- Redacció d’ordenances i reglaments reguladors en les matèries 
relatives al seu àmbit de treball. 

- Disseny i implementació de campanyes i actuacions d’educació 
ambiental. 

- Suport i substitució en el cas d’absència de la Tècnica de Medi Ambient 
en les seves tasques. Suport i col·laboració amb l’equip dels serveis 
tècnics municipals. 

- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda. 
 

La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la  
Província de  Girona. Un extracte d'aquesta, amb els requisits exigits a l'art. 
6.2 del RD 896/91, de 7 de juny, es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat, tot incloent-hi 
l'avís que els successius anuncis es publicaran en el B.O.P. de Girona. 
Igualment, es farà pública la convocatòria en el Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament i al web municipal. 
 
Aquestes bases específiques regiran la present convocatòria, juntament 
amb les bases generals aprovades per acord de Junta de Govern Local de 
data 20 de febrer de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona núm. 44 de 2/03/2012. En cas de discrepància, prevaldran les 
bases específiques sobre les generals. 
 
 
SEGONA.- CONDICIONS I REQUISITS ESPECÍFICS QUE  HAURAN DE 
COMPLIR ELS/LES ASPIRANTS I FORMA I TERMINI DE 



PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. 
 
A més de les condicions generals exposades en la base segona de les “bases 
generals que regiran els processos de selecció del personal funcionari de 
carrera i laboral fix de l’Ajuntament de Lloret de Mar”, els i les aspirants han 
de complir els requisits específics següents: 
a) Tenir nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l’art. 57 del 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre ,pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic. 
 
b) Haver complert 16 anys, abans de la finalització del termini de 
presentació d’instàncies, i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 
c) Estar en possessió del títol de diplomatura o enginyeria tècnica 
relacionada amb les ciències mediambientals o equivalent (per a la qual 
cosa caldrà acreditar que un mínim del 40% dels crèdits realitzats durant la 
carrera estan directament relacionats amb les funcions de la plaça descrites 
anteriorment). Per acreditar aquesta condició, caldrà presentar, junt amb el 
títol, l’expedient acadèmic on constin el total d’assignatures i crèdits 
realitzats durant els estudis universitaris. 
 
Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 
homologació. 

    
La titulació haurà d’acreditar-se, com a màxim, en la data d'acabament del 
termini de presentació d'instàncies. 
 
d) Per quedar exempt de la prova de català: Posseir el certificat de 
coneixements de nivell de suficiència de català (Nivell C1) de la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o els 
reconeguts per aquesta com a equivalents. Així mateix, d’acord amb el que 
estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, quedaran exemptes les 
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal a l’Ajuntament de Lloret de Mar, en que hi 
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior o que 
hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any en curs. 
 
e) Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d’origen no sigui el 
castellà, i no puguin acreditar el nivell superior d’acord amb el que estableix 
el RD 1137/2002, hauran de realitzar una de les proves de la oposició en 
castellà per tal d’acreditar els coneixements en aquesta llengua, podent 
resultar aptes o no aptes, d‘acord amb el que estableix l’article 9 del RD 
543/2001, de 18 de maig. 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs-oposició es dirigiran a 



l’Alcalde-President de la Corporació i es presentaran a l’Oficina d’Informació 
i Atenció Ciutadana, dins el termini de vint (20) dies naturals, a comptar  
des del dia següent a la publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Les persones aspirants manifestaran en aquest document que reuneixen 
totes i cadascuna de les  condicions que  s'exigeixen en la Condició Segona, 
i que es comprometen a prestar jurament i promesa tal com estableix el 
Reial Decret 707/79, de 5 d’abril. 
D’acord amb el que s’estableix en la condició tercera de les bases generals, 
caldrà fer efectiu el pagament dels drets per a qualsevol procés de selecció 
de personal, que són els que figuren en l’ordenança fiscal núm. 8 
anomenada “Taxa per realització de serveis de competència local” de l’any 
en curs, es podrà fer efectiu directament a la OIAC (Oficina d’Informació i 
Atenció Ciutadana) situada als baixos de l’Ajuntament, o bé enviant una 
sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat indicant el 
concepte de drets d’examen, el Nom, Cognoms, adreça i DNI de la persona 
interessada i el número de referència del procés selectiu. Posteriorment 
s’enviarà un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el 
qual s’adjuntarà una carta de pagament amb el codi de barres, la qual es 
podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l’entitat col·laboradora “La Caixa” 
(CAIXABANK). 
 
En cap cas, el pagament dels drets d’examen suposarà la substitució del 
tràmit de presentació, en temps i forma, de la instància per participar en la 
convocatòria. 
 
No es procedirà a la devolució de les taxes per drets d’examen en els 
supòsits d’exclusió del procés selectiu per causa imputable a l’ interessat. 
 
En cas que el pagament dels drets per a qualsevol procés de selecció 
s’efectuï mitjançant carta de pagament a l’ entitat col·laboradora “La Caixa” 
caldrà adjuntar la documentació justificativa corresponent a la sol·licitud. 
 
A la instància s'hi adjuntarà: 
 
- Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat. 
- Fotocòpia de la titulació requerida i de l’expedient acadèmic. 
- "Currículum Vitae" de cada aspirant, en el que hauran de fer  constar 

els llocs de treball fins el moment de la presentació,  especificant el 
tipus de tasca, càrrec, temps, etc.  

- Certificació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de 
concurs. 

- Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants 
no són de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.  

- Resguard del pagament de la taxa de 25 € establerta en les 



ordenances fiscals d’aquesta Corporació, en concepte de drets per a 
qualsevol procés de selecció de personal. 

- Qualsevol altra documentació requerida a les bases de la convocatòria. 
 

Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia 
compulsada o un altre mitjà que n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent, no 
tenint-se per presentats els documents que no compleixin amb aquest 
requisit. 
 
TERCERA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR. 
 
Tots els membres del Tribunal Qualificador tindran veu i vot i estarà 
constituït de la següent manera: 
 
 President: El Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui  

       delegui. 
 
 Vocals:   La Cap d’Organització i Recursos Humans. 
 

La Tècnica Mitjana de Medi Ambient. 
 
Un/a Tècnic/a especialista en la matèria d’una altra 
Administració, designat per l’Alcalde-President. 
 

           Secretari: El TAG de Serveis Jurídics o funcionari en qui delegui. 
 
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques, de tècnics i 
tècniques especialistes, els quals actuaran com assessors/es especialistes, 
amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis 
que es cregui convenient, els/les quals es limitaran a prestar la seva 
col·laboració en les seves especialitats tècniques. 
  
 
QUARTA.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU. 
 
A) Fase de concurs. 
 
En la fase de concurs es valoraran els mèrits en la forma següent: 
 
Serveis prestats (màxim 7 punts): 
 
Experiència en els últims 10 anys en la 
realització de tasques de gestió/explotació 
d’instal·lacions –públiques o privades- de 
tractament de residus, en concret en alguna 

0,20 punts/mes fins a un 
màxim de 5 punts 



instal·lació del tipus: Dipòsit Controlat, 
Incineradora, Centre de Tractament de Residus, 
Ecoparc i/o Planta de valorització. 
Serveis prestats en administracions públiques, 
desenvolupant funcions i tasques de contingut 
tècnic i responsabilitat que el Tribunal consideri 
anàlogues a les que es desenvoluparan en 
aquesta plaça. 

0,10 punts/mes fins a un 
màxim de 2 punts 

  
Els serveis prestats en administracions públiques es podran acreditar o bé, 
mitjançant la certificació de l’òrgan competent amb indicació de la categoria 
professional, funcions i període de temps (model Annex I.- Certificació de 
Serveis prestats), o bé mitjançant certificació del Secretari en la que 
s’indiqui els conceptes esmentats anteriorment.  
L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que 
s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les dades 
que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 
Els serveis prestats en empreses privades o com a treballadors autònoms es 
podran acreditar mitjançant fotocòpia del contracte de treball, nòmines, 
vida laboral o certificació de l’empresa que acrediti els serveis prestats. En 
tots els casos caldrà especificar la categoria professional, funcions i període 
de temps. 

  
El tribunal valorarà estrictament els períodes de temps treballat que s’hagin 
acreditat de la forma detallada anteriorment.  
 
Cursos (màxim 3 punts):  de contingut o matèries relacionades amb 
l’Administració Pública tinguin o no relació directa amb el contingut i 
tasques de la plaça convocada i/o cursos relacionats directament amb el 
contingut de la plaça convocada i cursats en entitats privades, d’acord amb 
el següent barem: 

 
Cursos d’assistència:   
-    de 15 a 20 hores lectives .................  0,05 
- de 21 a 40 hores lectives .................  0,10 
- de 41 hores o més .........................  0,15 

 
Cursos d’assistència i aprofitament: 
- de 15 a 20 hores lectives .................  0,10 
- de 21 a 40 hores lectives .................  0,20 
- de 41 hores o més .........................  0,40 

 
Els cursos que no superin 15 hores lectives, els que no es pugui acreditar la 
durada, els que el Tribunal consideri desfasats, així com, l’assistència a 



jornades d’actualització, els seminaris, congressos i conferències, etc. no es 
puntuaran. 
 
Només es tindran en compte els títols, certificats, diplomes i altres 
documents expedits per organismes oficials, universitats, col·legis 
professionals o per centres d’ensenyament públics o privats oficials 
autoritzats.  
 
Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorats un sol cop. 
 
Tota la documentació haurà de ser presentada en original, fotocòpia 
compulsada o un altre mitjà que n’acrediti l’autenticitat de forma fefaent, no 
tenint-se per presentats els documents que no compleixin amb aquest 
requisit. 
 
La puntuació de la fase de concurs, se sumarà a l’obtinguda en la fase 
d’oposició solament si aquesta és prèviament superada. 
 
B) Fase d’oposició.    
 

a) Prova de català: Efectuar una prova específica per tal d’acreditar un 
coneixement de la llengua catalana corresponent al Nivell C1 
(suficiència) de la Direcció de Política Lingüística. Aquesta prova serà 
efectuada per la Tècnica de l’Oficina de Català de Lloret de Mar. 
 

b) Exercici de coneixements: Contestar, durant un termini màxim de 30 
minuts, un qüestionari tipus test de trenta (30) preguntes multiopció 
relacionades amb el temari de l’annex I. 

 
c) Prova pràctica: Consistirà en resoldre, durant un termini màxim 

d’una hora, un o més supòsits pràctics, sobre tasques pròpies de la 
plaça convocada.  
Es valoraran els coneixements, la concreció i especificitats del 
supòsits plantejats, el nivell de formació general, la composició 
gramatical, la claredat de l’exposició, la sistemàtica en el 
plantejament, el rigor i els coneixements aplicats, la coherència entre 
la informació recollida i l’expressada, i la metodologia utilitzada. 
 
Aquells/es aspirants que la llengua del seu país d’origen no sigui el 
castellà, i no hagin pogut acreditar el nivell superior (C1) d’acord 
amb el que estableix el RD 1137/2002, hauran de realitzar una part 
d’aquesta prova de l’oposició en castellà per tal d’acreditar els 
coneixements en aquesta llengua, podent resultar aptes o no aptes, 
d’acord amb el que estableix l’ article 9 del RD 543/2001, de 18 de 
maig. 

 



d) Entrevista personal, on es tindrà en compte, tant el currículum com 
les capacitats, actitud i habilitats dels i de les aspirants per 
respondre les qüestions plantejades s’adeqüen al perfil de la plaça 
convocada. En aquest sentit, els membres del Tribunal podran 
sol·licitar els aclariments que sobre aquests aspectes considerin 
adients. 

 
e) Període de pràctiques, d’acord amb el que estableixen les bases 

generals.  
 
 
CINQUENA.- QUALIFICACIÓ. 
 
Tots els exercicis seran obligatoris i eliminatoris (excepte l’entrevista, que 
és obligatòria però no eliminatòria), i es puntuaran en la forma següent:  
 

a) La prova de català, en cas de fer-se, es qualificarà com a APTE o NO 
APTE; 
 

b) L’exercici de coneixements es puntuarà de 0 a 30 punts (pregunta 
correcta 1 punt; incorrecta -0,25 punts; en blanc 0 punts) essent 
necessari per superar l’exercici, obtenir una puntuació mínima de 18 
punts. 

c) La prova pràctica es puntuarà de 0 a 15 punts. Per superar la prova 
pràctica cal obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts. 
 

d) L’entrevista es puntuarà de 0 a 5 punts.  
 

e) El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació 
final serà d’apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la 
qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. 

 
Els mèrits al·legats s'hauran de justificar documentalment i, hauran de 
presentar-se juntament amb la instància sol·licitant prendre part en la 
convocatòria. 
 
El nombre de punts que podrà ser atorgat per cada membre del Tribunal 
serà de 0 a 30, de 0 a 15 i de 0 a 5  punts. 
 
Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels  
diferents membres del Tribunal, i dividint el total pel nombre d'assistents al 
mateix. 
 
Es farà una llista amb les persones que, havent superat el procés selectiu 
d’aquesta convocatòria, no hagin estat l’aspirant o aspirants proposats pel 
Tribunal per ocupar la plaça o lloc de treball, les quals passaran a formar 



part de la borsa de treball per cobrir possibles interinatges o contractes 
temporals, d’acord amb els criteris de la borsa de treball aprovats per 
l’Ajuntament.  
 
 
SISENA.- RECURSOS. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcalde i/o la 
Junta de Govern Local, si aquests actes decideixen directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de 
continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable 
a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques  i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, davant de l’òrgan que hagi dictat l’acte, o bé recurs contenciós 
administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini  de dos 
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, al 
jutjat contenciós administratiu corresponent, d’acord amb el que preveu 
l’article 10 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal 
qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el 
fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés 
selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos 
legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes  a comptar 
a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada 
davant de l’alcalde. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
SETENA.- DRET SUPLETORI. 
 
Per tot allò que no s'ha previst en aquestes Condicions, serà d'aplicació el 
que disposen el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la  Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i 
modificacions legislatives posteriors, en aquells articles que no hagin estat 
derogats; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el 
Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, del règim de retribucions dels 
funcionaris de l’Administració Local; la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 



d’incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions públiques; 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i dels procediment administratiu comú; el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i 
les seves posteriors modificacions legislatives; el Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals de Catalunya i les seves posteriors modificacions, i la resta 
de disposicions vigents en la matèria. 
 
 
  



ANNEX I: TEMARI   
 
 
TEMARI GENERAL PER A LES CONVOCATÒRIES DE PLACES DEL GRUP 
A (SUBGRUP A2) 
 
1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i 
deures fonamentals. 
 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els 
seus òrgans de govern. 
 
3. Potestat reglamentària a l’àmbit local: Ordenances i Reglaments. 
Procediment d’elaboració i d’aprovació. Els Bans.  
 
4. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi 
d’aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.  
 
5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. 
Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats d'acords. 
 
6. El procediment administratiu comú: Concepte d’interessat. Fases del 
procediment. 
 
7. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu. Els recursos 
administratius.    
 
8. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. 
Diferents tipus de contractes administratius. Contractes subjectes i no 
subjectes a regulació harmonitzada.  
 
9. La selecció del contractista: Procediments i tràmits  a utilitzar en els 
contractes subjectes a regulació harmonitzada.  
 
10. Formes de gestió del servei públic. gestió directa i indirecta. 
 
11. Drets i deures dels empleats públics. 
 
12. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels 
municipis: Impostos, taxes i contribucions especials. 
 
 
TEMARI ESPECÍFIC:  
 
13. Legislació sobre residus: objectius, criteris generals, àmbit d’aplicació. 
Competències i funcions del municipi. Intervenció administrativa del 



municipi. Potestat sancionadora. 
 
14. Residus: definició, classificació i tipologia. Composició dels residus 
municipals i classificació. Definició i obligacions del productor i posseïdor de 
residus. Catàlegs de residus. 
 
15. Principals models de gestió i tractament de residus municipals. 
Avantatges i inconvenients. 
 
16. Jerarquia de la gestió de residus. Model bàsic de la gestió de residus a 
Catalunya. Recollida selectiva de residus municipals. Deixalleries municipals 
i plantes de transferència. Reciclatge i valorització. 
 
17. Finançament de les infraestructures de gestió de residus.  
 
18. Cànon sobre la disposició de rebuig dels residus. Gestió i retorn dels 
cànons. 
 
19. Planificació de la gestió de residus a Catalunya. El Programa general de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
 
20. Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus 
Municipals de Catalunya (PINFRECAT20). 
 
21. Normativa municipal sobre gestió i tractament de residus. Regulacions 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lloret de Mar que afecten a la 
gestió de residus. 
 
22. Envasos i residus d’envasos. Sistema de dipòsit, devolució i retorn. 
Sistemes Integrats de Gestió de residus. Definició i funcionament a 
Catalunya. 
 
23. La gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció. Tractaments. 
Reciclatge i aplicacions en l’obra nova. 
 
24. La gestió dels vehicles fora d’ús. Organització i funcionament. 
 
25. Els residus comercials. Gestió i obligacions dels titulars d’una activitat 
comercial. 
 
26. Els aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 
 
27. Dipòsits controlats de residus. Tipus. Normativa d’aplicació. Construcció 
i instal·lacions dels dipòsits controlats de residus. Seguiment i control de 
l’explotació. Clausura d’abocadors. 
 



28. Plantes de tractament de residus. Diferents tipus de triatge i el seu 
funcionament. Costos. 
 
29. Registre general de gestors de residus de Catalunya. Obligacions i 
tràmits. 
 
30. Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. Obligacions i 
tràmits. 
 
31. Possibilitats d’aprofitament energètic amb residus sòlids urbans. 
Conceptes bàsics d’instal·lacions. 
 
32. Criteris per a un plec de clàusules tècniques per a la neteja viària i 
recollida de residus municipals. Sistemes de control i seguiment. 
 
33. La llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats i la normativa 
que la desenvolupa. Àmbit d’aplicació i aspectes fonamentals.  
 
34. Competències municipals i participació de l’Ajuntament en la tramitació 
de/d’: autorització ambiental o autorització substantiva amb avaluació 
d’impacte ambiental, llicència ambiental i comunicació prèvia. Normativa 
municipal. 
 
35. Explotacions ramaderes. 
 
36. Nuclis zoològics i activitats associades a la tinença d’animals. 
 
37. Normativa reguladora sobre protecció i tinença d’animals. 
 
38. Recursos hidràulics. Organització administrativa a Catalunya. 
Competències del municipi. El domini públic hidràulic. 
 
39. Depuració d’aigües residuals urbanes. Aspectes bàsics de 
pretractaments, tractaments primaris, tractaments secundaris, tractaments 
terciaris i tractaments avançats. 
 
40. Autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals a lleres, clavegueram i 
mar. Competències. 
 
41. Els  projectes  d'obres.  Avantprojectes  i  estudis  previs.  Estructura  
del  projecte.  Memòria,  plànols  i  plecs  de condicions. El plec de clàusules 
administratives, generals i particulars. Pressupostos, estat d'amidaments.  
 



42. L’execució del contracte d’obres. Replanteig. Pla de treball. Direcció 
d’obra. Certificacions. Control de qualitat. Recepció final d’obra i terminis 
per als tràmits i de garantia. Liquidació de les obres. 
 
43. Sistemes d’Informació Geogràfica. Generalitats. Aplicacions pel 
manteniment de la via pública i les xarxes de serveis municipals. Aplicacions 
pel seguiment de flotes de vehicles. 
 
 
44. Normativa vigent d'accessibilitat. El Pla d’accessibilitat municipal, 
documents que el composen i contingut. L’accessibilitat de l’espai públic. 
Solucions constructives habituals i mobiliari urbà. 
 
45. Educació ambiental. Model actual i evolució històrica a Catalunya. 
Actuacions de l’administració pública en aquest camp. 
46. Mètodes, elements i planificació d’una campanya de sensibilització i 
activitats d’educació ambiental. Programa escoles verdes. 
 
47. La planificació energètica. Diagnòstic energètic municipal. Auditoria 
energètica d’edificis, instal·lacions i enllumenat públic. Certificació 
energètica d’edificis. Eficiència energètica i energies renovables. 
 
48. El pacte d’alcaldes i alcaldesses: objectius i documentació. Plans d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES i PACES). Criteris generals d’estalvi energètic 
en els municipis. 
 
49. Causes del canvi climàtic, efectes i perspectives. Adaptació al canvi 
climàtic. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic. 
 
50. Contaminació lumínica. Normativa i generalitats. Mapes de zonificació. 
 
51. Contaminació acústica. Normativa i generalitats. Mapes estratègics de 
soroll i mapes de capacitat acústica. Zonificació. Mesurament del soroll. 
 
52. Contaminació atmosfèrica i odorífera. Normativa i generalitats. Fonts 
d’emissió de contaminants. Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la 
salut de les persones. 
 
53. Legislació sobre prevenció de riscos laborals. Protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics i agents 
químics durant el treball. Risc de transmissió de la legionel·losi. 
 
54. L’Agenda XXI. La Carta d’Aalborg. Els Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS). Indicadors de Sostenibilitat. 
 
55. Les certificacions ambientals: EMAS, ISO 14001 i Distintiu de Qualitat 



Ambiental. Ecoetiquetes. 
 
56. Compra verda. Conceptes, objectius i sistemes d’aplicació. 
 
57. Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Conceptes bàsics de 
mobilitat en l’àmbit urbà. 
 
58. Fonts de finançament de la Unió Europea en matèria de medi ambient. 
Principals programes. 
 
59. Estratègies de promoció dels valors naturals i mediambientals del 
municipi. 
 
60. Coneixement del territori de Lloret: medi físic i biòtic, toponímia i 
localització. Principals àrees d’interès natural del municipi i figures de 
protecció. 

 
 
 
 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement. 
 
Lloret de Mar, 2 d’agost de 2016 
 
 
 
 
 
EL SECRETARI GRAL., 
RAFEL JOSEP GARCIA JIMENEZ 


