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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 52/2016 
Dia: 30 de desembre de 2016 
Sessió: ordinària, reunits en segona convocatòria 
Horari: de 09:30 a 09:50 hores. 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents:  
 
JORDI OROBITG SOLE Alcalde Accidental 
ALBERT ROBERT RIBOT 1r. Tinent d'Alcalde 
EDUARDO LOPEZ ALVAREZ Regidor Delegat 
 
DAVID REIXACH SAURA Secretari Accidental 
ANA MARIA GAIRI RAMOS Interventor Accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ Alcalde President 
ANTONIO JESUS LORENTE ESTEPA 3r. Tinent d'Alcalde 
MARIA LUISA BALTRONS MOLINA 4t. Tinent d'Alcalde 
MONICA CUNILL OLIVAS Regidor Delegat 
JORDI SAIS GIRALT Regidor Delegat 
 
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 23 de desembre de 2016, la qual, trobada 
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
52.1. - ACCEPTACIO DE SUBVENCIÓ - LLUITA I CONTROL INTEGRAT 
DE PLAGUES URBANES 2016 
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REF EXP.: 10602016000033 
 
Vist l’escrit tramès per la DIPSALUT, ORGANISME AUTONOM DE SALUT 
PUBLICA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA pel qual ens comuniquen que ens han 
atorgat la subvenció següent: 
 

• SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ – LLUITA I CONTROL INTEGRAT DE 
PLAGUES URBANES 2016: 15.126,08€ 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció concedida per la DIPSALUT, ORGANISME 
AUTONOM DE SALUT PUBLICA DE LA DIPUTACIO DE GIRONA.  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
52.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - PREVENCIÓ I PREPARACIÓ 
PER A LA REUTILITZAIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
REF EXP.: 10602016000036 
 
Vista la resolució tramesa per l’EACAT per l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), per la qual ens comuniquen que ens han atorgat la subvenció següent: 
 

• PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS: 10.000€ 

 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 10.000 €,  concedida per l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC). 
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC),  Medi Ambient, Tresoreria i Intervenció  d’aquest Ajuntament. 
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52.3. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ -  FOMENT DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA FORM 2016 
 
REF EXP.: 10602016000039 
 
Vist l’escrit tramès per la AGENCIA CATALANA DE RESIDUS pel qual ens 
comuniquen que ens han atorgat la subvenció següent: 
 

• FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FORM 2016: 5.000€ 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 5.000 € concedida per la AGENCIA 
CATALANA DE RESIDUS (ARC).  
 
SEGON.-  Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’ARC, Medi Ambient, Tresoreria i 
Intervenció d’aquest Ajuntament. 
 
52.4. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT , DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS MUNICIPALS 
PROCEDENTS DE LA DEIXALLERIA DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000672  16/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 07/10/2016, va 
acordar la incoació d’expedient de licitació, per a l’adjudicació del contracte 
de servei consistent en el servei de gestió de residus especials municipals 
procedents de la deixalleria municipal va obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant, 
tramitació ordinària, i, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules 
economicoadministratives i jurídiques corresponents. 
 
Vist que durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar les 
següents: 
 

 LICITADOR 
Plica núm. 1.- Plica núm. 1.- SAICA NATUR SL 
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Vist que  en data 15/12/2016 es va realitzar l’acta d’obertura del Sobre n. 
1, de conformitat amb els articles 25 a 30 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, i es va comprovar la 
documentació presentada.  
 
Vist que en data 16/12/16  es va procedir a l'obertura  del sobre n. 2, 
relatiu als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant 
l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat:  
 
PLICA 1.- SAICA NATUR SL 
  

a) Preus de tractament (€/tn) 
 

Grup de residus 
Preu de tractament 

(€/tn) 
Bombones butà 300,00 €/tn 
Extintors 270,00 €/tn 
CD i DVD 250,00 €/tn 
VHS i assimilables 250,00 €/tn 
Envasos buits contaminats 350,00 €/tn 
Fibra de vidre 68,00 €/tn 
Fitosanitaris 2.600,00 €/tn 
Radiografies 180,00 €/tn 
Termòmetres 2100,00 €/tn 
Tòners 180,00 €/tn 

b) Preu de transport: 85 €/tona per recollida.  
 
c) Preus de subministrament de caixes/contenidors (de nova 

adquisició) i neteja de contenidors: 
 

Serveis especificats Preu  
Caixa palet 500 litres 0 
Caixa 60 litres 0 
Neteja dipòsit 1000 litres 150  

 
d) Preu d’emissió dels fulls de seguiment:4  €/unitat 
 
3. Que pel que fa al temps transcorregut entre la sol·licitud del servei 
per part de la deixalleria de Lloret i la data en què s’efectuï la 
recollida, em comprometo a què el termini de realització del servei 
sigui de 3 dies hàbils. 

 
Vist que la plica número 1 ofertava preus pel tractament de CD i DVD, VHS i 
assimilables, envasos buits contaminats , fitosanitaris i termòmetres que 
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superaven els preus màxims establerts al plec de clàusules,  el que implica 
necessàriament l’exclusió del licitador del procediment.  
 
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 de gestió de residus 
especials municipals procedents de la deixalleria de Lloret de Mar, 
mitjançant procediment de licitació, tramitació ordinària, amb publicitat al 
perfil del contractant degut a que la única plica presentada ha estat exclosa 
del procediment. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la 
secció de Medi Ambient. 
 
52.5. - L'ADQUISICIÓ DEL VEHICLE DESTINAT ALS SERVEIS DE 
MANTENIMENT AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000678 (Exp. 21/12 CM) 
 
Vist que per l’acord de la Junta de Govern Local, de data 22/10/2012, es va 
aprovar contracte menor de subministrament, a través de rènting, d’un 
vehicle destinat als Serveis de Manteniment Municipals d’aquest 
ajuntament, concretament del vehicle tipus Fiat Strada Working 1.3MJET 
amb cabina curta 95 CV, i matrícula 5455 HNP, amb l’empresa STAR 
RENTING SA, per l’import de 374,53 €/mensuals (IVA a part). 
 
Vist que l’esmentat contracte de rènting tenia una durada de 48 mesos i 
preveia la possibilitat de compra de l’esmentat vehicle un cop s’hagi acabat 
el contracte. Vist que el contracte finalitzarà el proper dia 23/01/2017.  
 
Vist l’informe tècnic de data 22/12/2016, emès per l’Enginyer Municipal que 
informa favorablement sobre la adquisició del vehicle per un import de 
5.277,92 € (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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adquisició del vehicle Fiat Strada Working 1.3MJET amb 
cabina curta 95 CV, i matrícula 5455 HNP, per un import de 5.277,92 € (IVA 
a part), d’acord amb el contracte de rènting signat entre aquest ajuntament 
i l’empresa STAR RENTING SA, i aprovat per la Junta de Govern Local en 
data 22/10/2012. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1522.62400 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa STAR RENTING SA, a 
la secció de Serveis Públic i de Manteniment  i a la Intervenció municipal per 
al seu coneixement i efectes escaients. 
 
52.6. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ, PER A L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE D'OBRA CORRESPONENT AL PRIMER DESGLOSSAT 
DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ 
ESTRUCTURAL I DE L'ESTUDI DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE 
L'EDIFICACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 
 
REF EXP.: G112016000679 18/16 PL PC 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11/11/2016, va 
acordar la incoació d’expedient de licitació, per a l’adjudicació del contracte 
d’obra corresponent al primer desglossat del projecte bàsic i executiu de 
consolidació i reforç estructural i de l’estudi de compliment del codi tècnic 
de l’edificació de la Casa de la Vila, va obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant, 
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 perfil del contractant el 
28/11/2016. 
 
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. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Declarar deserta la licitació de l’obra corresponent al primer 
desglossat del projecte bàsic i executiu de consolidació i reforç estructural i 
de l’estudi de compliment del codi tècnic de l’edificació de la Casa de la Vila 
, mitjançant procediment de licitació amb publicitat al perfil del contractant, 
tramitació ordinària, per no haver-se presentat cap oferta. 
 
SEGON.- Efectuar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a la 
secció d’Obres.  
 
52.7. - L'AUTORITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'HORARI 
D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L'OFICINA SERVEI PÚBLIC 
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE LLORET DE 
MAR 
 
REF EXP.: G112016000680 (Exp. 44/16 – diversos) 
 
Vist que per l’acord del Ple Municipal, de data 01/12/2015, es va adjudicar 
la concessió administrativa per a la gestió del servei públic de distribució i 
abastament d’aigua potable a Lloret de Mar, a l’empresa AQUALIA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA SA (actualment FCC AQUALIA SA), amb una durada 
de 25 anys, a comptar a partir del 01/01/2006.  
 
Vist que el plec de clàusules jurídico administratives, econòmiques i 
tècniques que va regir el concurs obert per a l’adjudicació del contracte de 
“Prestació del servei de distribució d’aigua potable del municipi de Lloret de 
Mar (La Selva)”, estableix la possibilitat d’anar adequant l’horari d’atenció 
als clients del servei de mutu acord amb l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 
Vist que en data 30/11/2016 (RGE 25892/2016), el Sr. Joan Haro, en 
representació de l’empresa FCC AQUALIA SA, va presentar, per a la seva 
acceptació, proposta de modificació de l’horari d’atenció al públic. 
 
Vist l’informe tècnic de data 22/12/2016, emès per l’Enginyer Municipal, 
amb el vistiplau del Regidor Delegat del Servei d’Aigües, que informa 
favorablement sobre l’esmentada proposta de modificació de l’horari 
d’atenció al públic a les oficines de l’empresa FCC AQUALIA SA. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la proposta presentada per l’empresa FCC AQUALIA SA, 
concessionària de la prestació del servei de distribució d’aigua potable del 



 
 
 

8 
 

municipi de Lloret de Mar, d’acord amb l’informe tècnic de data 22/12/2016, 
citat a la part expositiva d’aquest acord. Aquesta modificació i ampliació de 
l’horari d’atenció al públic no implica en cap cas el canvi de les condicions 
econòmiques establertes al contracte.  
 
SEGON.- Establir l’horari d’atenció al públic a les oficines de l’empresa FCC 
AQUALIA SA, a partir del mes de gener de 2017, d’acord amb el següent: 
 

DIA HORARI 
De dilluns a divendres 9:00 h. a 14:00 h. 
Dijous (addicional) 16:00 h. a 18:30 h. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa FCC AQUALIA SA, a les 
seccions de Serveis de Manteniment i Serveis Públics Municipals, a la 
Intervenció Municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
52.8. - CONTRACTE MENOR DE SERVEI  PER LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE EXECUTIU DE CANALITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
ENTRE EL CARRER GARROTXA I EL CARRER PENEDÉS DE LA C-63 
 
REF EXP.: G112016000681  108/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal, a través del qual es posa de 
manifest la necessitat de contractar el servei per la redacció del projecte 
executiu de canalització d’aigües residuals entre el carrer Garrotxa i el 
carrer Penedès de la C-63. 
 
Atès que des de la secció de comerç  s’ha sol·licitat pressupost per dur a 
terme el referit servei a l’empresa TECPLAN Enginyeria i Urbanisme SL  que 
ascendeix a la quantitat 10.192,00€,  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 de servei amb l’empresa TECPLAN 
Enginyeria i Urbanisme SL, l’objecte del qual consisteix la redacció del 
projecte executiu de canalització d’aigües residuals entre el carrer Garrotxa 
i el carrer Penedès de la C-63  per un import de 10.192,00€, Iva a part. 
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SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1510/64001 del pressupost municipal.  
 
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord a TECPLAN Enginyeria i 
Urbanisme SL  , a la secció de Serveis Públics i la Intervenció municipal per 
al seu coneixement i efectes escaients. 
 
52.9. - APROVACIÓ PLEC CONDICIONS I REQUERIMENT PREVI A 
L'ADJUDICACIÓ A INTERGRAPH ESPAÑA SA, DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE MANTENIMENT DE PROGRAMARI GEOMEDIA 
PROFESSIONAL 
 
REF EXP.: G112016000682 04/16 PN SP EXCLUSIVITAT 
 
Vist l’Informe emès en data 12/12/2016 pel Cap de la Secció d’Informació i 
Anàlisi del Territori d’aquest Ajuntament, en el qual es posa de manifest la 
necessitat de contractar el servei de manteniment de programari Geomedia 
professional. 
 
Vist que en aquest informe es posa de manifest que la propietat 
intel·lectual i drets d’exclusiva d’aquests productes de software són del 
proveïdor del qual l’Ajuntament té la base de programari que utilitza per 
tota la seva gestió administrativa, l’única empresa que pot subministrar 
aquest servei per raons tècniques, d’exclusivitat i propietat intel·lectual del 
producte és l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA. 
 
Vist allò que es regula en l’article 170.d) del RD Legislatiu 3/2011 de 
Contractes del Sector Públic,  que preveu l’adjudicació de contractes per 
procediment negociat quan “per raons tècniques o artístiques o per motius 
relacionats amb els drets d’exclusiva el contracte només es pugui 
encomanar a un empresari determinat”.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
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. Aprovar les el plec de clàusules regulador del contracte de serveis 
de manteniment de programari Geomedia Professional de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. El contracte tindrà una durada d’2 anys, amb possibilitat de 
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pròrroga expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per 
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més, i un 
preu de 2.804,13 €/anual, IVA a part.   
 
SEGON. Efectuar a favor de INTERGRAPH ESPAÑA SA, requeriment previ a 
l’adjudicació del contracte de servei de manteniment de programari 
Geomedia Professional de l’Ajuntament de Lloret de Mar, perquè en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del presenta acord 
presentin a l’Ajuntament la següent documentació: 
 

1. 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 signarà el contracte, així 
com còpia autenticada del DNI d’aquest representant. 

2. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions 
de contractar previstes a l’article 60 del RD Legislatiu 3/2011. 

3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les condicions 
especials d’incompatibilitat  per contractar previstes a l’article 56  del 
RD Legislatiu 3/2011.  

4. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la 
garantia definitiva del contracte per import de 280,41€. 

6. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles 
danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €. 

 
TERCER. Una vegada presentada aquesta documentació i trobada correcta, 
l’Ajuntament procedirà a efectuar l’adjudicació i, posteriorment, la 
formalització d’aquest contracte. En cas de que INTERGRAPH ESPAÑA SA, 
no presenti en temps i forma la documentació requerida, l’Ajuntament 
podrà desistir del procediment de contractació. 
 
QUART. Notificar aquest acord a INTERGRAPH ESPAÑA SA, a la secció 
d’Informació i Anàlisi del Territori, i a la Intervenció i a la Tresoreria 
municipals, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
52.10. - APROVACIÓ PLEC CONDICIONS I REQUERIMENT PREVI A 
L'ADJUDICACIÓ A NEXUS GEOGRAFICS SL, DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT DEL PROGRAMARI SIG 
INTERNET, GUIA I GEOPORTAL. 
 
REF EXP.: G112016000683 03/16 PN SP EXCLUSIVITAT 
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Vist l’Informe emès en data 12/12/2016 pel Cap de la Secció d’Informació i 
Anàlisi del Territori d’aquest Ajuntament, en el qual es posa de manifest la 
necessitat de contractar el servei de manteniment i suport del programari 
SIG INTERNET, GUIA I GEOPORTAL. 
  
Vist que en aquest informe es posa de manifest que la propietat 
intel·lectual i drets d’exclusiva d’aquests productes de software són del 
proveïdor del qual l’Ajuntament té la base de programari que utilitza per 
tota la seva gestió administrativa, l’única empresa que pot subministrar 
aquest servei per raons tècniques, d’exclusivitat i propietat intel·lectual del 
producte és l’empresa NEXUS GEOGRAFICS SL. 
 
Vist allò que es regula en l’article 170.d) del RD Legislatiu 3/2011 de 
Contractes del Sector Públic,  que preveu l’adjudicació de contractes per 
procediment negociat quan “per raons tècniques o artístiques o per motius 
relacionats amb els drets d’exclusiva el contracte només es pugui 
encomanar a un empresari determinat”.  
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques particulars 
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament. 
 
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. Aprovar les el plec de clàusules regulador del contracte de serveis 
de manteniment del Programari corporatiu de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. El contracte tindrà una durada d’2 anys a partir del  10/03/2017, amb 
possibilitat de pròrroga expressa, mitjançant acord de l’òrgan de 
contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 
anys més, i un preu de 7.895 €/anual, IVA a part.   
 
SEGON. Efectuar a favor de NEXUS GEOGRAFICS SL, requeriment previ a 
l’adjudicació del contracte de servei de manteniment i suport del programari 
SIG INTERNET, GUIA I GEOPORTAL de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la notificació del 
presenta acord presentin a l’Ajuntament la següent documentació: 
 

1. 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 
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representació que exerceix la persona que signarà el contracte, així 
com còpia autenticada del DNI d’aquest representant. 

2. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions 
de contractar previstes a l’article 60 del RD Legislatiu 3/2011. 

3. Declaració responsable de no incórrer en cap de les condicions 
especials d’incompatibilitat  per contractar previstes a l’article 56  del 
RD Legislatiu 3/2011.  

4. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves Obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social. 

5. Justificant d’haver efectuat l’ingrés a la Tresoreria municipal de la 
garantia definitiva del contracte per import de 789,5€. 

6. Pòlissa o assegurança de responsabilitat civil que cobreixi possibles 
danys i perjudicis amb un límit mínim per sinistre de 300.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 75.000 €. 

 
TERCER. Una vegada presentada aquesta documentació i trobada correcta, 
l’Ajuntament procedirà a efectuar l’adjudicació i, posteriorment, la 
formalització d’aquest contracte. En cas de que NEXUS GEOGRAFICS SL, no 
presenti en temps i forma la documentació requerida, l’Ajuntament podrà 
desistir del procediment de contractació. 
 
QUART. Notificar aquest acord a NEXUS GEOGRAFICS SL, a la secció 
d’Informàtica, i a la Intervenció i a la Tresoreria municipals, pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
52.11. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ - DESPESES DEL JUTJAT DE 
PAU 2016 
 
REF EXP.: 10602016000045 
 
Vista la resolució JUS/1149/2016, de 29 d’abril, per la qual es distribueix 
el crèdit previst per als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha 
jutjat de pau. 
 
Vist que la quantia de l’ajut que correspon al Jutjat de Pau de Lloret de Mar, 
segons la xifra d’habitants de conformitat amb el padró municipal a 1 de 
gener de 2015, és de 7.000 € (Grup X: entre 30.000 i 39.999 habitants o 
més). 
 
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.-  Acceptar la subvenció de 7.000 €, concedida per la Generalitat 
de Catalunya (Departament de Justícia). 
 
SEGON.- Acceptar les condicions i la normativa que regeix l’atorgament 
d’aquesta subvenció. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, al Secretari del jutjat de pau de Lloret de Mar, 
Intervenció i Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
52.12. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT D'ACCÉS A LES DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS DE LA SECCIÓ DE BENESTAR I FAMÍLIA DE 
L'AJUNTAMENT 
 
REF EXP.: G112016000684 74/16 CM 
 
Vist que mitjançant decret d’ Alcaldia núm. 2498/2016 de 27/09/2016 es va 
adjudicar contracte menor de servei amb l’empresa PROSEGUR 
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL, l’objecte del qual 
consisteix en el servei de vigilància i seguretat a les dependències 
municipals on està ubicat el Servei Bàsic d’Atenció Social de la Secció de 
Benestar i Família des del 03/10/16 fins al 31/12/2016 de dilluns a 
dimecres de 8 a 14 i de 15 a 19h, dijous de 8 a 16h i divendres de 8 a 15h 
(201,6h) a un preu de 16,39€/hora, IVA a part . 
  
Vist l’informe de data  30/12/2016 emès per la Treballadora Social en 
substitució de la Cap de Secció de Benestar i Família  que posa en manifest 
la necessitat de prorrogar la prestació del servei de vigilància amb 
l’empresa PROSEGUR amb les mateixes condicions establertes al Decret 
2498/2016 de data 27/09/2016 fins el 28/02/17. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Prorrogar, el contracte de servei consistent en la vigilància i 
seguretat d’accés a les dependències municipals de la Secció de Benestar i 
Família , de l’1/01/17 fins el 28/02/2017 d’acord amb les condicions que 
regeixen aquest contracte que es recullen en la part expositiva d’aquest 
acord, fins que no s’adjudiqui el nou procediment licitatori.  
 
SEGON.- Consignar l’import necessari per atendre a aquesta despesa al 
pressupost del 2017. 
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TERCER.- Comunicar aquest acord a PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES 
DE SEGURIDAD ESPAÑA SL, a la secció de Benestar i Família, i a la 
intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients.  
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
52.13. – (...) 
 
52.14. - APROVACIO DE DESPESES 
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
STAR RENTING, S.A. – Compra vehicle 5455-HNP, destinat a 
S. Manteniment un cop acabat el rènting  

6.386,28 

TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME – Redacció Projecte 
executiu canalització residuals C/& Garrotxa i C/ Penedès de 
la C-63 

12.332,32 

FUNDACIÓ SERVEI GIRONI DE PEDAGOGIA – Projecte 
d’intermediació en matèria d’habitatge d’abril a desembre 
2016 (sobrant) 

-2.086,32 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei manteniment integral i 
conservació instal·lacions Piscina Mpal, de maig a desembre 
2016 – IVA- 

-15.494,05 

ACREEDORS PRESSUPOSTARIS – Concessió Beques d’ajuda 
a estudiants d’estudis superiors Curs 2016-2017 

38.200,00 

SUMA TOTAL ............ 39.338,23€ 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
ENDESA ENERGIA, S.A.UNIPERSONAL – Subm. Consum de 
llum del 01/09/16 al 30/09/16 mes de setembre 2016 

114.938,52 

TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – Plaques Solars 
Escoles, juny 2016 

7.977,57 

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L. – Servei Suport Tècnic i 
centre control, període 01/01/16 a 31/12/16 

4.536,44 

ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L. – Servei de suport pel 
sistema matriu de comunicacions Policia Local i Sala Control, 
quotes de maig a desembre 2016 

6.688,88 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS, Manteniment jardineria 
diverses zones 

4.932,93 

MAGMACULTURA, S.L. – Servei vigilància Instal·lacions 
esportives mes de novembre 2016 

17.192,13 

UTE PISCINA LLORET – Transmissió d’equipaments i 
instal·lació derivats de la reversió concessió adm. Piscina 
Lloret 

431.867,59 
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UTE PISCINA LLORET – Despeses captació grups esportius 
pel Lloguer de les instal·lacions 

10.159,35 

GBI SERVEIS, S.A.U. – Tractament Resta Planta de Triatge 
voluminós i residu verd, novembre 2016 

346.158,65 

SUMA TOTAL ............ 944.452,06 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei recepció i atenció 
al públic Policia Local novembre 2016 

6.606,60 

ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. – Servei teleoperadors 
Policia Local mes de novembre 2016 

11.325,60 

FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS – Conservació i millora 
zones verdes mes de novembre 2016 

20.666,51 

CHUBB PARSI, S.L. – Instal·lació sistema contra incendis Llar 
Infants Lola Anglada 

6.382,23 

INSIGNIA UNIFEROMES, S.L. – Subm. Vestuari Policia Local 16.335,00 
BALDRICK & MUNITZ, S.L. – Monitorització impacte 
econòmic esdeveniments 

4.798,86 

NEXUS GEOGRAFICS, S.L. – Assistència tècnica d’extracció 
dades dels visors GIS INTRANET i guia urbana integració 
directori empreses turisme 

4.840,00 

COMERCIAL NAVARRO AUBANELL, S.A. – Subm. Mobiliari 
Oficines Policia Local 

5.475,61 

UTE MANTENIMENT LLORET – Servei de manteniment i 
conservació Piscina Mpal, mes de desembre 2016 

9.360,86 

SUMA TOTAL ............ 85.791,27 
 
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 39.338,23 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  
944.452,06 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 
TERCER: Acorda aprovar l’ obligació, que respectivament, figura a l’ anterior 
relació (fase O CODI 400), d’import 85.791,27 euros, corresponents a 
compromisos adquirits  per aquesta Corporació. 
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GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
52.15. - RELACIÓ DE BAIXES 
 
REF EXP.: G212016001894  
 
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 

103/16 CONCEPTES VARIS (E) 7.443,60 
104/16 CONCEPTES VARIS (V) 32,50 
LL1663 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 119.380,05 
LL1664 AFECCIÓ/DERIVACIÓ (E) 4.295,13 
LL1666 MULTES VOLUNTÀRIA (E) 240,00 
LL1667 SANEJAMENT (E) 32.725,31 
LL1668 SANEJAMENT 2011 I ANTERIORS (E) 40.083,18 
LL1669 CRÈDIT INCOBRABLE (E) 11.600,00 
LL1674 IMPORT <10 € (E) 0,80 

TOTAL   215.800,57 

 
Importa la present relació de dates la quantitat de 215.800,57 euros. 
 
52.16. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
Aprovar les liquidacions relacionades, pels  conceptes que en cada cas  s’hi 
detallen: 
 

PERÍODE CONCEPTE IMPORT 

14/10 AL 25/10 SUBMINISTRAMENT AIGUA 13.638,65 
27/10 AL 27/10 EXTORN CANON DEPOSICIÓ RESIDUS 71.827,00 
12/11 AL 13/11 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 43,11 
12/11 AL 13/11 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 355,00 
12/11 AL 13/11 CANON INSTAL.LACIONS 601,41 
26/11 AL 27/11 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 131,36 
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26/11 AL 27/11 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 52,80 
26/11 AL 27/11 LLOGUER PISCINA MUNICIPAL 1.565,87 
26/11 AL 27/11 INGRES DIRECTE 2.444,11 
26/11 AL 27/11 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  9.162,54 
26/11 AL 27/11 QUOTES URBANÍSTIQUES  1.088,17 
10/12 AL 27/12 CURSOS MUNICIPALS 607,50 
10/12 AL 27/12 ESCOLES I CURSETS 272,66 
10/12 AL 27/12 EDUCACIÓ  60,00 
10/12 AL 27/12 SUBMINISTRAMENT AIGUA  1.406,59 
10/12 AL 27/12 VENDA DE LLIBRES 23,00 
10/12 AL 27/12 VENDA D’ENTRADES MUSEUS I JARDINS 7.296,79 
10/12 AL 27/12 LLOGUER PISCINA MUNICIPAL 8.398,84 
10/12 AL 27/12 GRUA POLICIA  1.630,00 
10/12 AL 27/12 PUPILATGE POLICIA 114,00 
10/12 AL 27/12 MULTES OMCC/OMVP 150,00 
10/12 AL 27/12 ACTIVITATS SINGULARS POLICIA MPAL 412,25 
10/12 AL 27/12 IMPOST CONSTRUCCIÓ 6.642,79 
10/12 AL 27/12 TAXA URBANISTICA 1.636,65 
10/12 AL 27/12 UTILITZACIÓ ESCUT MUNICIPAL 139,50 
10/12 AL 27/12 CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM 55,00 
10/12 AL 27/12 LLIC. AUTOTAXIS VEHICLES LLOGUER 41,00 
10/12 AL 27/12 PADRÓ CEMENTIRI 11,00 
10/12 AL 27/12 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 818,06 
10/12 AL 27/12 EXPEDICIÓ DOCUMENTS 1.727,60 
10/12 AL 27/12 LLAR D’INFANTS 199,50 
10/12 AL 27/12 PARDRÓ GOSSOS 46,00 
10/12 AL 27/12 IMPOST BÉNS IMMOBLES  2.569,01 
10/12 AL 27/12 ABONAMENT TRANSPORT  106,70 
10/12 AL 27/12 AUTORITZACIÓ PLATGES 74.326,63 
10/12 AL 27/12 FIANCES DETERIOR. BÉNS PÚBLICS 7.888,88 
10/12 AL 27/12 FIANCES MEDI AMBIENT 1.589,82 
10/12 AL 27/12 INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTÀICA 16.189,30 
10/12 AL 27/12 CANON INSTAL.LACIONS 4.822,82 
10/12 AL 27/12 VENDA CARTRÓ I ENVASOS 11.309,94 
10/12 AL 27/12 ALTRES INSTAL.LACIONS 200,00 
10/12 AL 27/12 INSTAL.LACIONS CULTURALS 840,00 
10/12 AL 27/12 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  16.816,31 
10/12 AL 27/12 ABONAMENTS PARQUINGS 70,00 
10/12 AL 27/12 EXERCICI ACTIVITATS I SERVEIS 45.237,50 
10/12 AL 27/12 MÀQUINES EXPENEDORES 29,20 
10/12 AL 27/12 MERCADERIES 1.057,70 
10/12 AL 27/12 PLUSVALUA 19.144,53 
10/12 AL 27/12 QUOTES URBANÍSTIQUES 12.003,48 
10/12 AL 27/12 FOTOCOPIES 1.193,74 
10/12 AL 27/12 TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS  121,60 
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TOTAL   348.115,91 
 
Importa el present càrrec la quantitat de   348.115,91 €. 
 
52.17. - PADRÓ ABONAMENTS APARCAMENTS MUNICIPALS - 
PRIMER TRIMESTRE 2017 
 
REF EXP.: G212016001901  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER - Aprovar la relació dels obligats al pagament de la TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES, corresponent al PRIMER  TRIMESTRE 
2017,  que importa la quantitat de DINOU MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS 
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS,  (19.976,25 €). 
 
SEGON - Fixar el termini de cobrament de l’ esmentat tribut en la forma 
següent: 
 

a)Del  13 de gener al 13 de març de 2017, en període voluntari, tots 
els dies feiners, a través de CAIXABANK, S.A. “LA CAIXA”, l’entitat 
col·laboradora de la recaptació de l’exercici 2017, directament per les 
seves oficines i els terminals SERVICAIXA. 
 
b) A partir del dia 14 de març de 2017, s’iniciarà el cobrament per via 
d’apressament amb els recàrrecs corresponents, a través del Servei 
de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva, situat en el C/ 
Joan Fuster i Ortells, 8 (baixos). 

   
TERCER - Recomanar als contribuents la domiciliació dels pagaments 
mitjançant Entitats Bancàries o Caixes d’Estalvis de la localitat. 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
52.18. - CONTRACTACIÓ DE PERSONAL EN RELACIO AL PROGRAMA 
DE TREBALL I FORMACIÓ REGULAT PER LA ORDRE TSF296/2016 DE 
2 DE NOVEMBRE. 
 
REF EXP.: G132016000309 – 213-2016-DIV-PROG-SUBV  
 
Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 14 de 
desembre de 2016 d’enguany, en relació a l’atorgament de la subvenció 
sol·licitada per aquesta Corporació, d’acord amb la Resolució 
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TSF/2496/2016 de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i 
Formació, modificada per la Resolució TSF/2566/2016, de 15 de novembre.  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 19/12/2016 acceptant la subvenció 
atorgada del citat Programa Treball i Formació.  
 
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’Estatut dels Treballadors en matèria de contractació, modificat per l’art. 8 
de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de reforma del mercat de treball. 
 
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 les persones que es relacionen a continuació amb la 
categoria que s’indica, amb contracte laboral eventual per servei determinat 
(art 2 del R.D. 2720/98, de 18 de desembre) amb horari laboral de 37,5 
hores/setmanals, a partir del dia 31 de desembre d’enguany i de durada 6 
mesos. Dins el període de contractació quedaran incloses les vacances que 
els hi corresponguin pel temps treballats. 
 
Línia A – 2016/PANP/SPOO/0026 
 
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES 
 
• EVA JOVE MONTEYS 
• SUSANA NOLLA ALBEROLA 
• SUSANA PUIGMARTI CANSICK 
• MARINA MANCEBO HUESO 
• JORDI FOZ CRESPI 
• JOAN MATAMOROS CAMACHO 
• SANDRA SILVIA BATET CAMPOS 
• CRISTIANA ULMANU 
• VIRTUDES LOPEZ BARRERA 
 
PEÓ MANTENIMENT 
 
• JOSE ANTONIO LARA PUNZANO 
 
Línia B – 2016/PRMI/SPOO/0026 
 
PEONS MANTENIMENT 
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• MANUEL MALDONADO REQUENA 
• MAHAMADOU SAHO CAMARA 
• JOSE MANUEL SALAZAR SAAVEDRA 
• LEMBER SINGH 
• MOULOUD KARABILA 
• GUSTAVO NELSON GOMEZ RODRIGUEZ 
 
PEONS JARDINERIA 
 
• LEANDRO GONZALEZ JUNCO 
• NORBERTO RICHI IBAÑEZ 
• ANDRES PEREZ GARCIA 
• MONICA SOLANO BASULTO 
• LUIS ALBERTO MARTINEZ DIAZ 

 
SEGON. Contractar les persones que es relacionen a continuació amb la 
categoria que s’indica, amb contracte laboral eventual per servei determinat 
(art 2 del R.D. 2720/98, de 18 de desembre) amb horari laboral de 37,5 
hores/setmanals, a partir del dia 31 de desembre d’enguany i de durada 12 
mesos. Dins el període de contractació quedaran incloses les vacances que 
els hi corresponguin pel temps treballats. 
 
Línia A – 2016/PANP/SPOO/0026 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
 
• MARIA JOSEFA MORENO VIZCAINO 
 
Línia B – 2016/PRMI/SPOO/0026 
 
PEÓ MANTENIMENT 
 
• FRANCISCO CABRERA PILARES 
 
Línia C – 2016/COOR/SPOO/0026 
 
COORDINADOR – SUPORT TÈCNIC 
 
• ISIDRE SERRA CERVANTES 
 
TERCER. Fer constar en els contractes de treball la frase següent: 
“Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes al 
Programa de Treball i Formació regulat per la ORDRE TSF296/2016 de 2 de 
novembre”. 
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QUART. Igualment al contracte de treball s’haurà de fer constar el 
compromís per part del/de treballador/a de realitzar les accions formatives 
corresponents a aquest Programa de Treball i Formació.  
 
CINQUÈ. D’aquest acord se’n donarà trasllat als interessats, a Serveis 
Jurídics, a Tresoreria Municipal, a Promoció Econòmica i als Caps de les 
Seccions corresponents als efectes procedents.  
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
52.19. – (...) 
 

SERVEIS TURÍSTICS I PROMOCIÓ DE CIUTAT 
 

CULTURA 
 
52.20. – (...) 
 

ESPORTS 
 
52.21. - HORARIS PISCINA NADAL 2016-2017 
 
REF EXP.: G422016000007  
 
Prenent com a referència els calendaris d’obertura de la Piscina Municipal 
dels anys anteriors, i realitza la proposta del Calendari d’obertura de la 
Piscina Municipal per l’exercici 2017.  
 
Proposta 1: Avançar  l’horari de tancament els dissabtes de 21.00 a 20.00 
h, donat que la presència d’usuaris a partir de les 19.00 h dels dissabtes és 
mínima. Acció que ajudarà a contenir els costos innecessaris de consum i 
personal.  
 
Proposta 2: Presentació d’horaris i calendari d’obertura de la Piscina 
Municipal.  
De dilluns a divendres: de 7 a 23 h.  
Dissabtes: de 8 a 20h.  
Diumenges: de 8 a 14h.  
 
La instal.lació romandrà tancada els dies que s’adjunten en informe adjunt 
 
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. Aprovar aquesta proposta de Calendari d’obertura de la Piscina 
Municipal per l’exercici 2017. 
 
SEGON. Notificar-ho als interessats. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


