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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 22/2016 
Dia: 3 de juny de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 12:58 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 
JOAN GOU CAMPAMAR, Regidor Delegat 
MONICA CUNILL OLIVAS, Regidor Delegat 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ, Regidor Delegat 
 
RAFAEL GARCIA JIMENEZ, Secretari General 
CARLOS ARBO BLANCH, Interventor de fons 
 
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 27 de maig de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS / VIA PÚBLICA 
 
22.1. – (...) 
 
22.2. – (...) 
 
22.3. – (...) 
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22.4. – (...) 
 
22.5. – (...) 
 

SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
22.6. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONTRACTE - DEL SERVEI 
CONSISTENT EN MONITORATGE I DINAMITZACIÓ DE LA SECCIÓ DE 
JOVENTUT A LLORET DE MAR (PUNTET I PUNTET DE FENALS) 
 
REF EXP.: G112016000267 01/15 PN 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 02/03/2016, va prendre 
l’acord d’adjudicar el contracte administratiu de Serveis consistent en el 
servei de monitoratge i dinamització de la secció de Joventut a Lloret de 
Mar (Puntet i Puntet de Fenals), a l’ empresa PIM PAM LLORET SC per un 
import de 33.850,00 €/any (IVA a part). 
 
Atès que en data 12/05/2016 el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar a emès informe tècnic del qual es desprèn que com a prova 
pilot, per l’estiu 2016, època de màxim afluència de joves a El Puntet de 
Fenals, hi ha la intenció d’ampliar l’horari d’obertura i obrir l’equipament al 
públic durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 a 13h de dilluns a 
divendres. 
 
Vist que l’empresa adjudicatària està d’acord amb l’esmentada modificació. 
 
Atès allò establert en l’article 219 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, en relació a la modificació dels contractes administratius de 
serveis. 
 
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.- Modificar el contracte administratiu de serveis servei de 
monitoratge i dinamització de la secció de Joventut a Lloret de Mar (Puntet i 
Puntet de Fenals), adjudicat a l’empresa PIM PAM SC, aquesta modificació 
que  implicarà  una ampliació de l’import d’adjudicació en 1.516,94 € IVA a 
part, per l’estiu 2016, obrir l’equipament al públic “El Puntet de Fenals” 
durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 a 13h de dilluns a 
divendres. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa PIM PAM SC, a la 
Secció de Joventut i a la Intervenció municipal, per al seu coneixement i 
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efectes escaients. 
 
22.7. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICITAT, DEL  SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE RÈNTING, D'UN 
VEHICLE FURGÓ DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D'ATESTATS 
DE LA POLICIA LOCAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000268 03/16 PN 
 
Vist que en data 24/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa del 
SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DE RÈNTING, D’UN VEHICLE FURGÓ 
DESTINAT A LA UNITAT DE TRÀNSIT I D’ATESTATS DE LA POLICIA LOCAL 
DE LLORET DE MAR, va obrir la convocatòria corresponent mitjançant el 
procediment negociat amb publicitat, a tal efecte, i va aprovar el plec de 
clàusules econòmico administratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMET SA 

 
Vist que en dates , 11/05/2016 i 12/05/2016  es va fer l’acta d’obertura 
dels sobres 1 i 2 , respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 31/05/2016 per 
a valorar les pliques presentades i, després d’efectuar les pertinents 
valoracions, va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest contracte a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMET SA, 
per un import de 985,45  €/mes, IVA a part durant 60 mesos. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 173 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, relatiu al 
requeriment que l’òrgan de contractació ha d’efectuar al licitador que hagi 
presentat la millor oferta als efectes de poder procedir, un cop aportada la 
documentació sol·licitada, a l’adjudicació del contracte. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
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PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMET 
SA   per tal de què, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a la constitució de 
la garantia definitiva per un import de 2.956,35 €, d’acord amb el que 
disposa a la clàusula 12 del plec, i presenti la següent documentació:  
 

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

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

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

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

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

6. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

7. Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional 
presentant la documentació prevista a l’art. 78 del RD Legislatiu 
3/2011. 

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

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

 
SEGON.- Advertir al licitador que, en cas de no complimentar 
adequadament el requeriment dins del termini a dalt assenyalat,  l’òrgan de 
contractació podrà entendre que el licitador ha retirat la seva oferta. 
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TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a la 
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1320 20400 del 
pressupost vigent. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la Policia Local. 
 
22.8. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL COTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN LA GESTIÓ DE VEHICLES AL 
FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL 
 
REF EXP.: G112016000269 - 01/16 PO 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/01/2016, va 
acordar la incoació d’expedient de licitació, per a l’adjudicació del contracte 
de SERVEI CONSISTENT EN LA GESTIÓ DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA 
VIDA ÚTIL, va obrir la convocatòria corresponent, determinant que 
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant procediment 
obert, tramitació ordinària, i, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que l’esmentada licitació va ser anunciada al DOGC NÚM. 7112 de data 
26/04/2016 i al BOP de la província de Girona NÚM. 86/3531 DE DATA 
05/05/2016. 
 
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes no se presentat cap 
plica. 
 
Atès allò establert en l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a l’adjudicació de contractes administratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Declarar deserta la licitació del SERVEI CONSISTENT EN LA 
GESTIÓ DE VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL, mitjançant 
procediment obert, tramitació ordinària, per no haver-se presentat cap 
oferta. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la 
secció de la Policia Local.  
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22.9. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL COTNRTACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ, PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE LLORET 
DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000270 - 07/16 PN SP 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 01/04/2016, va 
acordar la incoació d’expedient de licitació, per a l’adjudicació del contracte 
de SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, 
va obrir la convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació 
d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, tramitació ordinària, i, a tal efecte, va aprovar el plec de 
clàusules economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que l’òrgan de contractació va convidar a participar en aquesta licitació 
a les següents empreses: OMBUDSGIRONA, CATAUXI SL i BARNA PORTERS 
SL.  
 
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes no se n’ha presentat 
cap plica.  
 
Atès allò establert en l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, en relació a l’adjudicació de contractes administratius. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Declarar deserta la licitació del de SERVEI DE CONSERGERIA DEL 
MERCAT MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, tramitació ordinària, per no haver-se presentat cap oferta. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la 
secció de Promoció Econòmica. 
 
22.10. - CONTRACTE DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI 
DE MONITORATGE, SALVAMENT I SOCORRISME I ATENCIÓ A 
L'USUARI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000271 (Exp. 16/15 PO) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18/03/2016, va 
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adjudicar a la UTE ESPORT LLORET, el contracte administratiu de serveis  
consistent en el monitoratge, salvament i socorrisme i atenció a l’usuari de 
la Piscina Municipal de Lloret de Mar, per un import de 409.779,71 €/any, 
IVA a part.  
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar és titular i responsable del 
tractament de fitxers d’ús confidencial que contenen dades personals dels 
usuaris de la Piscina Municipal de Lloret de Mar, quina finalitat és la gestió i 
el manteniment de les activitats pròpies del dit centre municipal, i la qual 
s’adapta a les exigències legals en matèria de protecció de dades i mesures 
de seguretat establertes per la legislació espanyola.  
 
Vist que en el desenvolupament de les tasques i funcions relacionades amb 
el desenvolupament de l’esmentat contracte la UTE ESPORT LLORET precisa 
accedir a dades dels fitxers quin responsable de tractament és l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. 
 
Atès allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de 
desenvolupament, així com les previsions contingudes a la Disposició 
addicional 26ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
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.- Signar el contracte de confidencialitat de dades entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar i la UTE ESPORT LLORET en el que 
l’ajuntament com a titular i responsable del tractament de fitxers d’ús 
confidencial que contenen dades personals dels usuaris de la Piscina 
Municipal de Lloret de Mar, autoritza a la UTE perquè en la seva condició 
d’Encarregat del Tractament, pugui tractar, per compte d’aquest 
ajuntament, les dades personals dels fitxers que li siguin facilitades per 
aquest, única i exclusivament per al compliment de la prestació de serveis 
referida en la part expositiva d’aquest acord.  
 
SEGON.- Que la durada del contracte de confidencialitat de dades serà la 
mateixa que tingui la prestació de serveis realitzada per la UTE ESPORT 
LLORET com a l’adjudicatari del contracte consistent en el monitoratge, 
salvament i socorrisme i atenció a l’usuari de la Piscina Municipal de Lloret 
de Mar, formalitzat en data 02/05/2016.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
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QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la UTE ESPORT LLORET, a la 
secció d’Esports i al Gerent de la Piscina Municipal.  
 
22.11. - CONTRACTE MENOR DE TREBALLS DE MOVIMENT I 
ANIVELLAMENT DE LES SORRES DE LA PLATJA DE LLORET I FENALS 
 
REF EXP.: G112016000276 -  43/16 CM 
 
Vist que els temporals marítims d’hivern han provocat la pèrdua de sorra a 
l’extrem de garbí de la platja de Lloret, així com l’acumulació de sorra a la 
banda de llevant, causant en ocasions forts desnivells que impedeixen la 
correcta col·locació de determinats serveis: estesa d’hamaques, avarada de 
patins i altres embarcacions, etc., així com impossibiliten la instal·lació de 
certs elements de mobiliari: mòdul de salvament i vestuari adaptat de 
Lloret, passeres de fusta d’accés a la platja, dutxes, etc. 
 
Vist que en data 04/03/2016 (NRS 2016002846) l’Ajuntament de Lloret va 
trametre escrit al Servei Provincial de Costes a Girona informant del 
desplaçament de sorra provocat pels temporals i sol·licitant ajut per 
arranjar les platges. A data d’avui no s’ha obtingut resposta. 
 
Vist que cal intervenir a la zona del passeig de sa Caleta per fer baixar 
l’acumulació de sorres que han deixat cobertes les escales d’accés; a la 
zona central del Jacint Verdaguer per anivellar el desnivell que l’onatge ha 
provocat arran de mur deixant al descobert les pedres d’escullera; així com 
a la banda de garbí entre l’ajuntament i la riera per garantir que les rampes 
arribin a la sorra, permetre la col·locació dels elements d’accessibilitat front 
el mòdul de socorrisme, així com instal·lar les bases dels tubs de reg 
nocturn. Per adequar la platja de Lloret cal fer trasllat de sorres des de la 
zona d’avarada del Club Nàutic, on hi ha un gruix de sorres considerable, 
fins a la banda de la riera, assolint la platja de sa Carabera, que és on hi 
manca més amplada de platja i cal fer aportació per poder instal·lar la 
passera i la dutxa del sector. 
 
Vist que a la platja de Fenals, l’actuació ha de consistir en eliminar l’esgraó 
que han provocat les onades en el rompent i al mig de la platja a la banda 
de llevant, anivellant la zona humida en tota la seva longitud, així com 
transportant sorra de garbí cap a llevant, per tal de cobrir la base del mur 
del passeig que ha quedat al descobert, deixant visibles les pedres 
d’escullera, i acumulant sorra per possibilitar la col·locació del Club Marítim, 
el miniclub i les xarxes de voleibol, així com garantir que tots els accessos a 
la platja quedin a nivell de passeig. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica mig de Medi Ambient en data02/06/2016,  
a través del qual es posa de manifest la necessitat de contractar els 
TREBALLS DE MOVIMENT I ANIVELLAMENT DE LES SORRES DE LA PLATJA 
DE LLORET I FENALS. 
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Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a les empreses 
AGLOMERATS GIRONA, MANRESA I FILLS SL i MUR D’ART SL que presentés 
pressupost per dur a terme el referit treball, essent el més satisfactori als 
interessos municipal el presentat per l’empresa MUR D’ART SL, que 
ascendeix a la quantitat de 38.100,00 €, 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  de TREBALLS DE MOVIMENT I 
ANIVELLAMENT DE LES SORRES DE LA PLATJA DE LLORET I FENALS,  per 
un import de 38.100,00€, IVA a part amb l’empresa MUR D’ART SL. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16/1721/21000 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord als licitadors, a la secció de Medi 
Ambient a i la Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
22.12. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR i L'EDITORIAL EFADÓS, PER A 
L'EDICIÓ DEL LLIBRE "LLORET DE MAR DESAPAREGUT." 
 
REF EXP.: G112016000277 – CONVENI 24/16 
 
Vist que l’EDITORIAL EFADÓS SL,  proposa produir i editar el llibre titulat 
Lloret de Mar desaparegut, tal i com ja ha fet en altres municipis de 
Catalunya dins la seva col·lecció Catalunya desapareguda, essent a càrrec 
seu  el cost de l’autor JORDI DRAPER COSTA, així com de l’edició, 
impressió, distribució i venda de l’obra.  
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té, entre els seus objectius, 
desenvolupar i fomentar les activitats culturals i de recerca. Per aquest 
motiu, està interessat en totes aquelles tasques que dinamitzen la vida 
associativa de Lloret de Mar fins a aquelles que donen a conèixer la història 
de Lloret de Mar. 
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Atès, allò establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, en relació a la 
possibilitat de celebrar convenis amb entitats privades sempre que els 
pactes s’ajustin a la llei i tingui per finalitat satisfer l’interès públic. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Lloret 
de Mar i l’EDITORIAL EFADÓS SL., l'objecte del qual és establir una 
col·laboració mútua en matèria de cultura per a la producció i edició del 
llibre titulat Lloret de Mar desaparegut, tal i com ja ha fet en altres 
municipis de Catalunya dins la seva col·lecció Catalunya desapareguda. 
L’Editorial es farà càrrec del cost de l’autor JORDI DRAPER COSTA a més del 
cost de la publicació, la distribució. La venda anirà a càrrec de l'Editorial. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Lloret de Mar posarà a la disposició de l’Editorial 
EFADÓS SL. el fons fotogràfic dipositat al Servei d’Arxiu Municipal perquè el  
pugui consultar, seleccionar i publicar les fotografies i documents amb 
l’objectiu d’oferir la màxima representació fotogràfica en el volum objecte 
d’aquest contracte. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a L’EDITORIAL EFADÓS SL. i al Servei 
d’Arxiu Municipal, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
22.13. - RATIFICACIÓ NOMENAMENT FUNCIONARIS EN 
PRÀCTIQUES. AGENTS POLICIA LOCAL INTERINS 
 
REF EXP.: G132016000112  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 30 de maig d’enguany, en relació al 
nomenament de quatre funcionaris interins en pràctiques amb la categoria 
d’ agents de la policia local.  
 
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:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
30 de maig de 2016, per la qual es procedí a nomenar, de conformitat amb 
la proposta del Tribunal Qualificador del procés de selecció amb Ref. 1-
2016-SEL-AGENTS-INTERINS, com agents interins en pràctiques de la 
policia local (Cat.C2), amb efectes 1 de juny d’enguany i fins a la superació 
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del curs bàsic, als Srs. i la Sra. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, LORENA RUIZ 
AVILA, ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, NICO MULLERS BLEI.  
 
22.14. - RATIFICACIÓ CONTRACTACIÓ LABORAL FIXE - EDUCADORA 
SOCIAL 
 
REF EXP.: G132016000119  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 30 de maig d’enguany, en relació a la 
contractació d’ una Educadora Social amb contracte laboral de caràcter 
indefinit.  
 
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:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 
30 de maig de 2016, per la qual es procedí a contractar, de conformitat 
amb la proposta del Tribunal Qualificador del procés de selecció amb Ref. 3-
2016-SEL-EDUC-SOCIAL-LF, com a Educadora Social (Cat.A2), amb 
contracte laboral de caràcter indefinit i amb efectes 1 de juny d’enguany, a 
la Sra. CRISTINA CORTINA ILLA.  
 
22.15. - INICI TREBALL PERSONAL FIX- DISCONTINU-VIGILANT 
PLATGES 
 
REF EXP.: G132016000120  
 
Vistes les necessitats de l’Àrea de Serveis de Seguretat Ciutadana  en motiu 
de l’ inici de la temporada turística. 
 
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. Que el Sr. ARNAU ALBA CARMONA, amb contracte de treball fix-
discontinu (RDL 15/1998, de 27 de novembre) i amb categoria de Vigilant 
de Platges, comenci a treballar el proper 16  de juny d'enguany i fins a 15 
d’agost d’enguany. Dins del període de contractació quedaran incloses les 
vacances reglamentàries que li correspongui pel temps treballat. 
 
SEGON. Que s’efectuï trasllat d’aquest acord a l’interessat, a l’ Inspector en 
Cap de la Policia Local i a la Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
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22.16. - RATIFICACIO NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI - 
ARQUITECTE TÈCNIC 
 
REF EXP.: G132016000121  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 27 de maig de 2016, en relació al 
nomenament de funcionari interí fins resolució del procés de selecció, 
transformació o amortització de la plaça. 
 
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:  
 
Ratificar la resolució de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data  
27 de maig de 2016, per la qual es procedí al nomenament del Sr. JOSEP 
ROCAS VIADER com funcionari interí amb categoria d’ Arquitecte Tècnic 
(Cat A2) fins resolució del procés de selecció, transformació o amortització 
de la plaça. 
 
El nomenat començà a treballar el dia 1 de juny d’enguany i fins a la 
resolució del procés de selecció, transformació o amortització de la plaça. 
Dins del període de nomenament quedaran incloses les vacances que li 
corresponguin pel temps treballat. S’efectua contracte d’interinitat art. 4 
R.D. 2720/98). 
 
22.17. - CONCESSIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER 
INCOMPATIBILITAT 
 
REF EXP.: G132016000122 – 97-2016-DIV-EXCED-VOL-INCOMP 
 
Vista la instància presentada, amb RGE 2016012067 de data 31/05/2016, 
pel Sr. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, treballador laboral fix discontinu 
d'aquest  Ajuntament, amb categoria de Vigilant de platja (C2), per la qual  
demana  excedència voluntària especial per incompatibilitat, donat que el 
dia 1 de juny d’enguany va ser nomenat Agent Interí en pràctiques de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, 
que estableix “Quienes accedan por cualquier titulo a un nuevo puesto del 
sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que 
vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo 
de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá 
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia 
voluntaria en los que vinieran desempeñando”. 
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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.- Atendre la petició efectuada pel Sr. DANIEL PECCI DOMINGUEZ, i 
concedir-li excedència voluntària per incompatibilitat amb efectes del dia 1 
de juny d’enguany, romanent en aquesta situació mentre es mantingui la 
relació de serveis que ha donat origen a aquesta.  
 
SEGON. Informar que l’excedència voluntària comporta el cessament de la 
relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució i, així 
mateix, el temps que es roman en aquesta situació no es computa a efectes 
d’antiguitat, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, al Cap de la 
Policia Local, i als Serveis Municipals corresponents, als  efectes procedents. 
 
22.18. - CONCESSIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER 
INCOMPATIBILITAT 
 
REF EXP.: G132016000123 – 97-2016-DIV-EXCED-VOL-INCOMP  
 
Vista la instància presentada, amb RGE 2016012071 de data 31/05/2016, 
pel Sr. ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, treballador laboral fix discontinu 
d'aquest  Ajuntament, amb categoria de Vigilant de platja (C2), per la qual  
demana  excedència voluntària especial per incompatibilitat, donat que el 
dia 1 de juny d’enguany va ser nomenat Agent Interí en pràctiques de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, 
que estableix “Quienes accedan por cualquier titulo a un nuevo puesto del 
sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que 
vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo 
de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá 
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia 
voluntaria en los que vinieran desempeñando”. 
 
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.- Atendre la petició efectuada pel Sr. ALBERTO MARTINEZ LOPEZ, i 
concedir-li excedència voluntària per incompatibilitat amb efectes del dia 1 
de juny d’enguany, romanent en aquesta situació mentre es mantingui la 
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relació de serveis que ha donat origen a aquesta.  
 
SEGON. Informar que l’excedència voluntària comporta el cessament de la 
relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució i, així 
mateix, el temps que es roman en aquesta situació no es computa a efectes 
d’antiguitat, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’interessat, al Cap de la 
Policia Local, i als Serveis Municipals corresponents, als  efectes procedents. 
 
22.19. - CONCESSIÓ EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER 
INCOMPATIBILITAT 
 
REF EXP.: G132016000124 – 97-2016-DIV-EXCED-VOL-INCOMP 
 
Vista la instància presentada, amb RGE 2016012064 de data 31/05/2016, 
per la Sra. LORENA RUIZ AVILA, treballadora laboral fixa discontinu 
d'aquest  Ajuntament, amb categoria de Vigilant de platja (C2), per la qual  
demana  excedència voluntària especial per incompatibilitat, donat que el 
dia 1 de juny d’enguany va ser nomenat Agent Interí en pràctiques de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, 
que estableix “Quienes accedan por cualquier titulo a un nuevo puesto del 
sector público que con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que 
vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo 
de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá 
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia 
voluntaria en los que vinieran desempeñando”. 
 
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.- Atendre la petició efectuada per la Sra. LORENA RUIZ AVILA, i 
concedir-li excedència voluntària per incompatibilitat amb efectes del dia 1 
de juny d’enguany, romanent en aquesta situació mentre es mantingui la 
relació de serveis que ha donat origen a aquesta.  
 
SEGON. Informar que l’excedència voluntària comporta el cessament de la 
relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució i, així 
mateix, el temps que es roman en aquesta situació no es computa a efectes 
d’antiguitat, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaça i destinació. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a la interessada, al Cap de la 
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Policia Local, i als Serveis Municipals corresponents, als  efectes procedents. 
 
22.20. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ENGINYER/A D'OBRA PÚBLICA VACANT A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D'AQUEST AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G132016000125  
 
Vista la Plantilla de personal funcionari i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, en les quals hi figura vacant una plaça d’Enginyer/a d’Obra pública 
(Cat. A1), procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel procediment 
de concurs-oposició. A tal efecte, s'han redactat les bases que regiran el 
procés de selecció. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar les condicions que regiran el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 
Escala d’Administració Especial.  
Subescala  Tècnica. Classe superior 
Enginyer/a Obra Pública.  
Una plaça. N.Pr. A1 – CD 24  
Concurs-oposició 
 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça d’Enginyer/a d’Obra 
Pública, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
22.21. - NOMENAMENT FUNCIONARI INTERÍ - AUXILIAR 
ADMINISTRATIU PER REALITZAR TASQUES D' INSPECCIÓ D'OBRES 
 
REF EXP.: G132016000126 – 96-2016-DIV-NOMENAMENT  
 
 
Vist que el Sr. Miquel Vilagrasa té autoritzada una excedència per cura de 
familiar des del 22/04/2015. 
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Vist que el Sr. Josep Rocas Viader estava efectuant la substitució del Sr. 
Vilagrasa i ha estat nomenat amb efectes 1/06/2016 funcionari interí amb 
la categoria d’ Arquitecte Tècnic ( A2) un cop superat el procés de selecció 
d’ urgència. 
 
Vist que per necessitats del servei, continua essent necessari cobrir 
l’excedència del Sr. Vilagrasa. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Nomenar el Sr. JOSEP IZAGUIRRE LOPEZ, que està inclòs dins la 
borsa del procés de selecció d’urgència d’auxiliar administratiu-inspector 
d’obres, per efectuar la substitució en motiu de l’ excedència per cura de 
familiar concedida al Sr. Miquel Vilagrasa. 
 
SEGON.-El nomenat començarà a treballar el 16 de juny d’ enguany i fins a la 
incorporació al seu lloc de treball, del titular de la plaça o fins que finalitzi el 
motiu que va donar lloc a la concessió de l’esmentada excedència, i dins del 
període de nomenament quedaran incloses les vacances que li corresponguin 
pel temps treballat. 
 
TERCER. Que es doni trasllat del present acord a l’ interessat, al Cap del Servei 
d’urbanisme i a Tresoreria Municipal, als efectes procedents. 
 
22.22. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS QUE REGIRAN EL PROCÉS 
DE SELECCIÓ PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA 
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC MIG DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G132016000127 – 6-2016-SEL-PROM-EC-LF  
 
Vista la Plantilla de personal laboral i l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquest 
Ajuntament, aprovades respectivament en sessió Plenària de data 21 de 
desembre de 2015 i mitjançant Decret d’Alcaldia de data 18 de gener de 
2016, en les quals hi figura vacant una plaça de Tècnic Mig de Promoció 
econòmica (Cat. A2), procedeix la convocatòria del procés de selecció, pel 
procediment de concurs-oposició. A tal efecte, s'han redactat les bases que 
regiran el procés de selecció. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
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PRIMER. Aprovar les condicions que regiran el procés de selecció, mitjançant 
concurs-oposició, per cobrir la següent plaça: 
 
Tècnic Mig de Promoció Econòmica 
Una plaça. Cat. A2 
Concurs-oposició 
Tipus de contracte: indefinit 
 
SEGON. Convocar concurs-oposició per cobrir una plaça de Tècnic Mig de 
Promoció Econòmica, vacant a la plantilla de personal laboral d’aquest 
Ajuntament. 
 
TERCER. L’Edicte de convocatòria, es publicarà en els Butlletins Oficials 
corresponents, així com en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, als 
efectes de garantir els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 

SERVEIS ECONÒMICS 
 

COMPTABILITAT 
 
22.23. – (...) 
 
22.24. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000072  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
COM. PROP. CENTRE COMERCIAL – Despeses Comunitat de 
Propietaris Tercer i Quart Trimestre 2016 

22.870,14 

LADEUS WEB BRANDING S.L. Disseny i implantació de lloc 
web per a la piscina municipal 

6.346,45 

MUR D’ART, S.L. – Treballs moviment i anivellament de les 
sorres Platja Lloret i Fenals 

46.101,00 

FABREGAS IMMOBLES, S.L. – Millora Zona Arbrada sobre 
paviment Sauló a placeta Països Catalans 

16.672,47 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A. – Construcció Pas 
Vianants de Formigó acolorit Zona Arbrada Paviment Sauló 
Avda. Rieral davant Porta Àngels Alemany 

15.497,50 

METÀL·LICS TORDERA, S.L.U. – Subministrament 35 
papereres Model Oval 

13.570,15 

CONTENUR ESPAÑA, S.L. – Subministrament 10 papereres 
model SANECAN OLIMPIA 

5.579,67 

SUMA TOTAL ............ 126.637,38 € 
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FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ELECTRICA LLORET, CB – Treballs instal·lació de sistema 
impulsió per ventilador a les noves oficines d’ Urbanisme al 
Carrer Sant Pere 

7.100,05 

MAGMACULTURA, S.L. – Conservació i manteniment 
equipaments esportius mes de novembre 2015 

7.892,59 

BARNA PORTERS, S.L. – Servei Vigilància Pàrquing Zona 
Esportiva mes d’abril 2016 

11.400,74 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTICA – Rènting plaques 
fotovoltaiques Pere Torrent, Àngels Alemany i Teatre Mpal 
Febrer 2016 

5.848,91 

SERSA – Servei d’ajut a Domicili – Usuaris SAD Municipal 
abril 2016 

7.808,00 

SERSA – Servei d’ajut a Domicili – Usuaris SAD Proped abril 
2016 

13.472,00 

FITOPATOLOGIA I NATURA, S.L. – Tractament Palmeres pel 
Control del Morrut 

4.708,11 

SUMA TOTAL ............ 58.230,40 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
CUBAS Y CONTENEDORES PALLARES – Treball Reparació 
Xarxa Residual Av. Just Marles Fase I 

34.374,10 

FCC AQUALIA, S.A. – Treballs Renovació Xarxa d’aigua 
potable C. Comerç i Narcís Fors 

17.093,14 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Serveis Teleoperadors 
Policia Local mes d’abril 

6.606,60 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei Atenció al públic 
Policia Local mes d’abril 2016 

11.325,60 

RELUZ MARCOS, IVAN – Treballs Construcció i muntatge 
tanca Puig de Castellet 

9.999,32 

BALDRICK ¬ MUNITZ, S.L. – Monitorització impacte 
Econòmic diversos esdeveniments 

4.798,86 

RUBAU TARRES, S.A. – Obres projecte de millora del Ferm i 
Adequació de voreres C/ Sra. Rossell Certificació 2 

35.545,69 

AUDIFILM ABI, S.L. – Serveis de Formació i Assistència 
Tècnica del programari Corporatiu “GENESYS” 

9.196,00 

LLORCA CIURANA, ISIDORO – Treballs Arxiu Mpal sobre Joan 
Bernat 

5.070,15 

SUMA TOTAL ............ 134.009,46 € 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER: Acorda aprovar l’autorització i disposició, que respectivament, 
figura a l’ anterior relació (fase AD CODI 220), d’import 126.637,38 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 
58.230,40 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 
134.009,46 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INS. TRIBUT. /  UNITAT RENDES 
 
22.25. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
REF EXP.: G212016000593  
 
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:  
detallen: 
 

PERIODE CONCEPTE IMPORT 

21/05 AL 27/05 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 6.953,00 
21/05 AL 27/05 SUBMINISTRAMENT AIGUA 434,25 
21/05 AL 27/05 APARCAMENTS MUNICIPALS 12.310,41 
21/05 AL 27/05 GRUA POLICIA 925,00 
21/05 AL 27/05 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL. 1.339,25 
21/05 AL 27/05 IMPOST CONSTRUCCIÓ  1.073,26 
21/05 AL 27/05 TAXA URBANÍSTICA 325,00 
21/05 AL 27/05 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 15,50 
21/05 AL 27/05 LLIC. AUTOTAXIS I VEHICLES LLOGUER 123,00 
21/05 AL 27/05 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 1.844,88 
21/05 AL 27/05 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 821,70 
21/05 AL 27/05 PADRÓ GOSSOS 4,88 
21/05 AL 27/05 LLAR D’INFANTS 500,00 
21/05 AL 27/05 IMPOST BÉNS IMMOBLES  1.144,74 
21/05 AL 27/05 ABONAMEN TRANSPORT  35,00 
21/05 AL 27/05 AUTORITZACIÓ PLATGES 13.472,61 
21/05 AL 27/05 PUBLICACIONS BUTLLETÍ  522,73 
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21/05 AL 27/05 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 7.417,35 
21/05 AL 27/05 ALTRES INSTAL.LACIONS 200,00 
21/05 AL 27/05 PREUS PÚBLICS PISCINA 1.663,74 
21/05 AL 27/05 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 3.909,60 
21/05 AL 27/05 INSPECCIÓ EDIFICIS I INSTAL.LACIONS 100,00 
21/05 AL 27/05 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 4.802,50 
21/05 AL 27/05 ACT. COMERCIALS, INDUST. O SERV. 365,00 
21/05 AL 27/05 MERCADERIES 110,00 
21/05 AL 27/05 TAULES I CADIRES  252,00 
21/05 AL 27/05 PLUSVALUA 4.640,84 

TOTAL   65.306,24 
 
Importa el present càrrec la quantitat de    65.306,24  €.  
 
22.26. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016000604  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les següents relacions: 
 
NÚM RELACIÓ CONCEPTE IMPORT 

53/16 CONCEPTES VARIS (V) 1.876,79 

54/16 CONCEPTES VARIS (E) 3.142,31 

TOTAL  5.019,10 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 5.019,10 euros. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRES 
 
22.27. – (...) 
 
22.28. – (...) 
 
22.29. – (...) 
 
22.30. – (...) 
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22.31. – (...) 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 

BENESTAR I FAMILIA 
 
22.32. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


