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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm.: 26/2016 
Dia: 1 de juliol de 2016 
Sessió: ORDINARIA 
Horari: de 12:00 a 13:00 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 
EDUARD 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 23 de juny de 2016, la qual, trobada conforme, és 
aprovada per unanimitat dels reunits. 
 

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ 
 

SERVEIS JURÍDICS 
 
26.1. – (...) 
 
26.2. – (...) 
 
26.3. – (...) 
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26.4. – (...) 
 
26.5. – (...) 
 
26.6. – (...) 
 
26.7. - CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 120 
ARMILLES REFLECTANTS PER A LA POLICIA LOCAL 
 
REF EXP.: G112016000336  - 52/16 CM 
 
Vist que en data 27/06/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1503/2016, l’adjudicació a l’empresa URVINA SL, del contracte 
administratiu consistent SUBMINISTRAMENT DE 120 ARMILLES 
REFLECTANTS PER A LA POLICIA LOCAL. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
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 el Decret d’Alcaldia núm. 1503/2016 dictat en data 27/06/2016, 
del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 1503/2016 
EXP. G112016000336 - 52/16 CM 
 
Vist l’informe emès per l’Inspector Cap de la Policia Local en 
data26/05/2016,  a través del qual es posa de manifest la necessitat de 
contractar el subministrament de 120 armilles reflectants model tipus 
Mossos d’Esquadra OP.1, color groc fluor i cintes reflectants amb 
microprismes, velcro a la part superior dreta per NIP, que inclou escuts, 
serigrafia i bosseta per portar-la. 
 
Atès que des de l’esmentat servei s’ha sol.licitat pressupost a l’empresa 
URVINA SL que presentés pressupost per dur a terme el referit 
subministrament, que ascendeix a la quantitat de 5.593,20 €, 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. 
 
RESOLC:  
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PRIMER.- Aprovar el contracte menor  a l’empresa URVINA SL de 
subministrament de 120 armilles reflectants model tipus Mossos d’Esquadra 
OP.1, color groc fluor i cintes reflectants amb microprismes, velcro a la part 
superior dreta per NIP, que inclou escuts, serigrafia i bosseta per portar-la., 
per un import de 5.593,20 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
1320 22104 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquesta resolució a l’empresa URVINA SL, a la 
secció de la Policia  Local i la Intervenció municipal pel seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquest Decret a la propera sessió de la Junta de Govern 
Local que es celebri.” 

 
26.8. – (...) 
 
26.9. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA - REQUERIMENT AL 
SERVEI DE TAQUILLA DE VENDA DE TIQUETS DE CREUERS, AMB 
CODI D'ACTIVITAT AC-02 
 
REF EXP.: G112016000344 -01/16 AUTORITZACIÓ (53) 
 
Vist que en data 29/06/2016 es va acordar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1534/2016, el requeriment al servei de taquilla de venda de tiquets 
de creuers amb codi d’activitat AC-02. 
 
Vist que per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’Alcaldia. 
 
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 el Decret d’Alcaldia núm. 1534/2016 dictat en data29/06/2016, del 
tenor següent: 

 
“DECRET 1534/2016 
DATA 29/06/2016 
 
REF. EXP.: REQUERIMENT AL SERVEI DE TAQUILLA DE VENDA DE TIQUETS 
DE CREUERS, AMB CODI D'ACTIVITAT AC-02 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
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EXP. G112016000344 – 01/16 AUTORITZACIÓ (53) 
 
Atès que l’empresa CATAMARANS MAR DE LLORET SL, ha instal·lat la 
taquilla de venda de tiquets al passeig de Lloret, sense comptar amb la 
preceptiva autorització municipal per a l’explotació del servei de taquilla de 
venda de tiquets de creuers, amb codi d’activitat AC-02 durant la temporada 
2016, en tant que no va ser sol·licitada la pròrroga en el termini establert 
per plec i per reglament.  
 
Atès que l’empresa CATAMARANS MAR DE LLORET SL no ha presentat la 
suficient documentació que li fou requerida per acord de Junta de Govern 
Local de data 29/04/2016. 
 
Vist l’informe emès pels serveis Tècnics de Medi ambient de data 
28/06/2016. 
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Requerir a l’empresa CATAMARANS MAR DE LLORET, SL la 
presentació obligatòria de l’autorització del servei de transport de 
passatgers, en un termini màxim improrrogable de 3 dies hàbils a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució. 
 
SEGON.- Advertir que en cas de no atendre aquest requeriment, es 
declararà desert el servei de taquilla de venda de bitllets de creuers (codi 
d’activitat AC-02, anterior denominació GU-18) de la platja de Lloret. 
 
TERCER.- Requerir a l’empresa CATAMARANS MAR DE LLORET, SL la 
suspensió immediata de l’activitat, en tant que no compte amb la preceptiva 
autorització municipal per a l’explotació del servei de venda de tiquets, amb 
codi d’activitat AC-02 de la platja de Lloret. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l’Informe dels Serveis 
Tècnics de Medi Ambient i l’acta de la policia, a l’empresa CATAMARANS MAR 
DE LLORET,SL, i  a la secció Medi Ambient. 
 
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de 
Govern Local.” 

 
26.10. - RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA N. 1500/2016, DE DATA 
27/06/2016 - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT  DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL 
PERFIL DEL CONTRACTANT, DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ I 
DINAMITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DELS BUCS D'ASSAIG 
MUSICALS D'EL PUNTET A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000345 (Exp. 02/16 PL PC) 
 
Vist que en data 27/06/2016, es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 1500/2016 l’adjudicació del contracte administratiu de serveis 
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consistent en supervisió i dinamització del funcionament dels bucs d’assaig 
musicals d’El Puntet de Lloret de Mar. 
 
Vist que, per necessitats d’urgència en aprovar aquest document, es va fer 
mitjançant decret d’alcaldia. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia n. 1500/2016 dictat en data 
27/06/2016, del tenor següent: 
 

“DECRET D’ALCALDIA N. 1500/2016 
De data 27/06/2016 
 
REF. EXP.:ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT  DE LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL 
CONTRACTANT, DEL SERVEI DE SUPERVISIÓ I DINAMITZACIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DELS BUCS D'ASSAIG MUSICALS D'EL PUNTET A LLORET 
DE MAR 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS 
 
G112016000335 (Exp. 02/16 PL PC) 
 
Vist que la Junta de Govern Local en data 10/06/2016, va acordar requerir al 
Sr. DANIEL MORILLAS MORENO a fi que en el termini màxim de 10 dies 
hàbils aportés la documentació prevista en la clàusula 12 del plec de  
condicions, per tal de poder procedir a l’adjudicació del contracte 
administratiu de serveis, mitjançant procediment de licitació amb publicitat 
al perfil del contractant, tramitació ordinària, consistent en supervisió i 
dinamització del funcionament dels bucs d’assaig musicals d’El Puntent de 
Lloret de Mar. 
 
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat 
la documentació a la que es fa referència a la clàusula 12 del plec de 
condicions. 

  
Atès allò establert als articles 169 a 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. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  Adjudicar al Sr. DANIEL MORILLAS MORENO el contracte 
administratiu de serveis consistent en supervisió i dinamització del 
funcionament dels bucs d’assaig musicals d’El Puntent de Lloret de Mar, amb 
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subjecció al plec de condicions economicoadministratives i jurídiques 
aprovat, de la qual cosa es desprèn que el preu i la durada del contracte són 
els següents: 
 

- Preu:    13.500 €/any, IVA a part. 
- Durada:  2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. Si 

ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de 
forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per 
anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més, 
d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011. 

 
SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  dels 15 dies hàbils 
a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de l’acord 
d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de no 
formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de 
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit. 
 
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 16/3371/22799 del 
pressupost municipal. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part 
en la licitació, així com a la Intervenció municipal, la Tresoreria Municipal i a 
la secció de Joventut, i publicar-ho al “Perfil del Contractant” del web 
municipal. 
 
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió de la Junta de Govern 
Local.” 

 
26.11. - CONTRACTE MENOR D'OBRA D'ADEQUACIÓ I MILLORA DEL 
COL·LECTOR DEL BOMBAMENT DE L'AVINGUDA FONT DE SANT 
LLORENÇ A LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G112016000346 (Exp. 51/16 CM) 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal en data 21/06/2016,  a través 
del qual es posa de manifest la necessitat de contractar l’obra d’adequació i 
millora del col·lector del bombament de l’avinguda Font de Sant Llorenç a 
Lloret de Mar.  
 
Atès que des de la secció del Cicle de l’aigua s’ha sol·licitat pressupost a 
l’empresa FCC AQUÀLIA SA que presentés pressupost per dur a terme els 
referits treballs, el qual ascendeix a la quantitat de 12.348,63 €, IVA a part. 
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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 d’obra d’adequació i millora del 
col·lector del bombament de l’avinguda Font de Sant Llorenç a Lloret de 
Mar, per un import de 12.348,63 €, IVA a part. 
 
SEGON.- Imputar la despesa referent a aquesta contractació a la partida 
16.1610.62704 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa FCC AQUÀLIA SA, a la 
secció del Cicle de l’aigua a i la Intervenció municipal per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
26.12. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB 
PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT,  PER A  L'ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL CONSISTENT EN LA 
PRESTACIÓ DE SERVEI DE DISSENY, EDICIÓ I IMPRESSIÓ D'UNA 
REVISTA-PROGRAMA I DE PROGRAMES DE MÀ DE LES FESTES 
MAJORS DE SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ COM EN 
L'EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS D'AQUESTA REVISTA-
PROGRAMA I PROGRAMES DE MÀ 
 
REF EXP.: G112016000347 04/16 PL PC 
 
Vist que en data 10/06/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient per a l’adjudicació del contracte administratiu 
especial consistent en la prestació de SERVEI DE DISSENY, EDICIÓ I 
IMPRESSIÓ D'UNA REVISTA-PROGRAMA I DE PROGRAMES DE MÀ DE LES 
FESTES MAJORS DE SANTA CRISTINA I SANT ROMÀ, AIXÍ COM EN 
L’EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS D’AQUESTA REVISTA-
PROGRAMA I PROGRAMES DE MÀ, va obrir la convocatòria corresponent 
mitjançant el procediment negociat amb publicació al perfil del contractant, 
a tal efecte, i va aprovar el plec de clàusules econòmico administratives i 
jurídiques corresponents. 
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Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 

LICITADOR 
Plica núm. 1.- PRODUCCIONES MIC SL 

 
Vist que en dates 28/06/2016 i 29/06/2016 es va fer l’acta d’obertura dels 
sobres 1, 2 i 3, respectivament, de les pliques presentades. 
 
Vist que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 29/06/2016 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 PRODUCCIONES MIC SL, per un import de 
4.100 €/any. 
 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, 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: 
 
PRIMER.-  REQUERIR a l’empresa PRODUCCIONES MIC SL  per tal de què, 
en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la 
recepció d’aquest requeriment presenti la següent documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de 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.   
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5. Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera 
d’acord amb allò previst als articles 74 i 75 del RD Legislatiu 3/2011.  

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

7. 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.  

8. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 
danys i perjudicis.   

 
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. 
 
TERCER.- Comunicar al licitador, que l’òrgan de contractació procedirà a  
l’adjudicació del contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció 
de la documentació requerida. 
 
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord al licitador, així com a la 
Intervenció municipal i a la secció de cultura i festes. 
 
26.13. - REQUERIMENT PREVI A LA L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DE SERVEI DE CONSISTENT EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 
ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS (REPQ) PROCEDENTS DE LA 
DEIXALLERIA DE LLORET DE MAR 
 
REF EXP.: G122016000105 PN SP 05/16 
 
Vist que en data 24/03/2016 la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient de contractació administrativa, del servei consistent 
en la gestió de residus especials en petites quantitats (REPQ) procedents de 
la deixalleria municipal de Lloret de Mar, va obrir la convocatòria 
corresponent mitjançant el procediment negociat sense publicitat, 
tramitació ordinària, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules econòmico 
administratives i jurídiques corresponents, i va convidar a les següents 
empreses a prendre part en l’esmentat procediment: BEFESA GESTIÓN DE 
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RESIDUOS INDUSTRIALES SL, BIDONES JP GARCIA SL, ECOCAT SL, 
ECOLOGIA IBÉRICA Y MEDITERRANEA SA, FCC AMBITO SL, GRIÑÓ 
ECOLÒGIC SA, SAICA NATUR NORESTE SL, TECNOLOGIA MEDIO 
AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ SL. 
 
Vist que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar les 
corresponents pliques les següent empreses: 
 
 Plica núm. 1.- SAICA NATUR SL 
 Plica núm. 2.- TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ 
 SL  
 Plica núm. 3.- BIDONES JP GARCIA SL 
 Plica núm. 4.- FCC ÁMBITO SA 
 
Vist que en data 06/05/2016 per part del Secretari General es comprova la 
documentació i s’obren les ofertes presentades. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de data 17/05/2015 i l’acta del 
secretari en virtut que es considera procedent excloure de la licitació les 
següents pliques: 
  
 PLICA 1.- SAICA NATUR SL 
 PLICA 3.- BIDONES JP GARCIA SL 
 PLICA 4.- FCC ÁMBITO SA 
 
En data 17/05/2016 els serveis tècnics municipals emeten informe tècnic i 
el donant com a resultat que la més avantatjosa és la presentada per 
l’empresa TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ SL, pels 
següents imports IVA a part: 
 

a) Preus de tractament (€/tn) 
 

Grup de residus 
Preu de tractament 

(€/tn) 
Àcids 495,00 €/tn 
Bases 495,00 €/tn 
Comburents 3.420,00 €/tn 
Dissolvents líquids no halogenats 261,00 €/tn 
Dissolvents líquids halogenats 1.237,50 €/tn 
Cosmètics 288,00 €/tn 
Reactius de laboratori 3.420,00 €/tn 
Filtres d’oli 445,50 €/tn 
Olis lubricants 396,00 €/tn 
Olis vegetals contaminats 396,00 €/tn 
Aerosols 1.080,00 €/tn 
Sòlids i pastosos (pintures, coles i vernissos) 621,00 €/tn 
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Envasos a pressió (a excepció dels aerosols) 621,00 €/tn 
Fibrociment 225,00 €/tn 

 
b) Preu de transport:  103,23€ per recollida.  
 
c) Preus de subministrament de caixes/contenidors (de nova 

adquisició) i neteja de contenidors: 
 

Serveis especificats Preu  
Caixa de 60 litres 17,40 €/und. 
Caixa palet de 500 litres 117,00 €/und.  
Neteja de caixa/contenidor 152,00 €/servei  

 
d) Preu d’emissió dels fulls de seguiment: 3,55 € 
 
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 1 dia hàbil. 

 
Atès allò establert als articles 169 a 174 del RD Legislatiu 3/2011, en relació 
a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat. 
 
Atès allò que disposa l’article l’article 151 del RD Legislatiu 3/2011, amb la 
nova redacció donada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica 
l’esmentada llei, 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: 
 
PRIMER.-  Excloure de la licitació les següents pliques: 
  
 PLICA 1.- SAICA NATUR SL 
 PLICA 3.- BIDONES JP GARCIA SL 
 PLICA 4.- FCC ÁMBITO SA 
 
SEGON.- REQUERIR a l’empresa TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. 
SANCHEZ SL per tal de que, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, procedeixi a 
la constitució de la garantía definitiva per un d’import  de  800 €, d’acord 
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amb el que disposa a la clàusula 13 del plec, i presenti la següent 
documentació:  
 

1. Còpia autenticada del DNI del signant de 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 i d’haver 
abonat les despeses relatives als anuncis i publicacions efectuades. 
 

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 següent documentació: 
- Acreditació de l’autorització dels vehicles que s’utilitzin, tant propis 

com de tercers, per al transport de residus o inscrits en el 
corresponent registre. 

- Inscripció al Registre de Productors de Residus Industrials. 
- Inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
 

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, , solvència econòmica i financera, i classificació, així 
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar. La solvència tècnica i professional no quedarà acreditada 
amb la inscripció al Registre i s’haurà d’acreditar expressament allò 
previst en l’apartat 7 d’aquesta clàusula.  
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9. Pòlissa o assegurança de Responsabilitat Civil, que cobreixi possibles 

danys i perjudicis, amb un límit mínim per sinistre de 600.000 € i un 
sublímit mínim per víctima de 150.000 €.  
 

10.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, 
procedint en aquest cas a sol·licitar la mateixa documentació al licitador 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
 
TERCER.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa amb 
càrrec a la partida 1720/22700 del pressupost de municipal. 
 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses participants a la 
licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Medi Ambient. 
 
26.14. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT i AQUEST AJUNTAMENT, PER AL 
PROJECTE  SINGULAR, D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT 
D'EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSOS 2016-17 I 2017-
18 - INSTITUT ESCOLA LLORET 
 
REF EXP.: G112016000349 – CONVENI 28/16 
 
Vist que el Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
poden desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i 
quart curs d’ESO, les quals tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 
 
Vist que el mateix Decret preveu que el Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que 
no han de comportar vinculació laboral o professional. 
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Vist que l’Institut Escola Lloret de Mar ha elaborat el seu projecte d’atenció 
a la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, 
amb el Projecte SINGULAR, l’objecte del qual és donar suport als alumnes 
de tercer i/o quart curs d’ESO que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i 
que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Vist l’esborrany de conveni redactat pels serveis jurídics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 entre aquest Ajuntament i el DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del 
Projecte SINGULAR, de l’Institut Escola Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Aquest  conveni serà vigent per als cursos escolars 2016-17 i 
2017-18, i tindrà efectes des del 01/09/2016  amb efectes fins a 
31/08/2018, i es podrà prorrogar sempre que així ho manifestin de manera 
expressa de les parts abans de la finalització de la seva vigència. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Secció d’Educació Municipal i a la Intervenció 
Municipal, per al seu coneixement. 
 
26.15. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT i AQUEST AJUNTAMENT, PER AL 
PROJECTE  SINGULAR (DAFNE), D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE 
L'ALUMNAT D'EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATORIA CURS 2016-17 
I 2017-18 -  INSTITUT RAMON COLL i RODÉS. 
 
REF EXP.: G112016000350 – CONVENI 27/16 
 
Vist que el Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
poden desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i 
quart curs d’ESO, les quals tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 
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Vist que el mateix Decret preveu que el Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que 
no han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Vist que l’Institut Ramon Coll i Rodés ha elaborat el seu projecte d’atenció a 
la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, 
amb el Projecte SINGULAR (DAFNE), l’objecte del qual és donar suport als 
alumnes de tercer i/o quart curs d’ESO que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, 
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió escolar, 
social i laboral. 
 
Vist l’esborrany de conveni redactat pels serveis jurídics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 entre aquest Ajuntament i el DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del 
Projecte SINGULAR (DAFNE), de l’Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de 
Mar. 
 
SEGON.- Aquest  conveni serà vigent per als cursos escolars 2016-17 i 
2017-18, i tindrà efectes des del 01/09/2016  amb efectes fins a 
31/08/2018, i es podrà prorrogar sempre que així ho manifestin de manera 
expressa de les parts abans de la finalització de la seva vigència. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Secció d’Educació Municipal i a la Intervenció 
Municipal, per al seu coneixement. 
 
26.16. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT i AQUEST AJUNTAMENT, PER AL 
PROJECTE  SINGULAR,  D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L'ALUMNAT 
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D'EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATORIA CURS 2016-17 I 2017-18 -  
INSTITUT ROCAGROSSA. 
 
REF EXP.: G112016000351 – CONVENI 28/16 
 
Vist que el Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments 
de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
poden desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i 
quart curs d’ESO, les quals tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 
 
Vist que el mateix Decret preveu que el Departament d'Ensenyament podrà 
establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que 
no han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Vist que l’Institut Rocagrossa ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 
diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, 
amb el Projecte SINGULAR, l’objecte del qual és donar suport als alumnes 
de tercer i/o quart curs d’ESO que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i 
que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Vist l’esborrany de conveni redactat pels serveis jurídics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 
de juny, en relació als convenis interadministratius. 
 
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 entre aquest Ajuntament i el DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT de la Generalitat de Catalunya, per a l’atenció educativa a 
la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del 
Projecte SINGULAR, de l’Institut Rocagrossa de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Aquest  conveni serà vigent per als cursos escolars 2016-17 i 
2017-18, i tindrà efectes des del 01/09/2016  amb efectes fins a 
31/08/2018, i es podrà prorrogar sempre que així ho manifestin de manera 
expressa de les parts abans de la finalització de la seva vigència. 
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TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Secció d’Educació Municipal i a la Intervenció 
Municipal, per al seu coneixement. 
 
26.17. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ - PROJECTE D'IMPULS A LA 
RECONVERSIÓ TURÍSTICA DE LLORET (PLANS DE FOMENT 
TERRITORIAL DE TURISME) CONVOCATÒRIA 2016. 
 
REF EXP.: 10602016000027 
 
Vist que el 09 de juny de 2016, s’ha publicat al DOGC l’Ordre ORDRE 
EMC/145/2016, de 03 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i es fa pública 
la convocatòria per a l'any 2016. 
 
Vist que l'objectiu és posar al servei d'aquests ens locals del sector turístic 
català un programa de subvencions per afavorir que les destinacions 
turístiques catalanes millorin la seva competitivitat. 
 
Vist que aquesta línia d'ajuts va en sintonia amb el que proposa el Pla 
Estratègic de Turisme de Catalunya, apostar per un model turístic 
competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la 
diversificació de l'oferta, l'orientació a la demanda, la desestacionalització i 
la innovació de producte, per fer del turisme una activitat generadora de 
riquesa i d'ocupació al servei de la ciutadania. 
 
Vist que en aquesta convocatòria es prioritzaran aquelles inversions que 
incideixin especialment en la millora de l’accessibilitat en les destinacions i 
que afavoreixin un turisme globalment accessible i inclusiu, i què les 
actuacions subvencionades s’hauran d’executar entre els anys 2016, 2017 i 
2018. 
 
Vist que l’import màxim subvencionat és el 50% de l’actuació 
subvencionable, fins a un import màxim de 400.000 €, IVA inclòs. 
 
Vist que es considera convenient presentar-nos a aquesta convocatòria. 
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.  Sol·licitar al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya,  una subvenció de 400.000 € (50%/PROJECTE - IVA 
INCLÒS) per al projecte: “Impuls de Reconversió Turística de Lloret” 
(convocatòria 2016: Plans de Foment Territorial del Turisme) 
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SEGON. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que 
calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya, al 
Regidor Delegat i la secció de Serveis Públics i Medi ambient, Turisme i 
Noves tecnologies d’aquest ajuntament. 
 

PRESSUPOST I COMPTABILITAT 
 
26.18. - APROVACIÓ DE DESPESES 
 
REF EXP.: G222016000080  
 
FASE AD CODI 220 
CREDITOR EUROS 
FCC AQUALIA, S.A.- Obra adequació i millora del col·lector 12.348,63 
SERVEIS MARITIMS I COSTERS.- Instal·lació, manteniment, 
retirada i emmagatzament elements abalisament platges 

24.200,00 

PROACTIVA SERVEIS AQUATICS S.A.- Servei de vigilància 
platges del mes de juny al octubre 2016 

245.964,33 

HEWLETT-PACKARD INTERNACIONAL.- Rènting programari 
gestió corporativa de juny a novembre de 2016 

8.712,00 

  
SUMA TOTAL ............ 291.224,96 € 
 
FASE ADO CODI 240 
CREDITOR EUROS 
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS.- Serveis 
postals mes d’abril de 2016 

5.188,94 

GBI SERVEIS SAU.- Tractament resta planta de triatge mes 
de maig de 2016 

435.629,21 

ALAMEDA TORRENT S.L.- Treballs desbrossament i neteja 
rieres i altres zones forestals 

22.822, 29 

MAGMACULTURA, S.L.- Servei vigilància Jardins de Santa 
Clotilde mes de maig 2016 

5.018,66 

MAGMACULTURA, S.L.- Servei vigilància instal·lacions 
esportives  

14.180,92 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA, S.A.- Treballs pavimentació 
carrer Dr. Fleming 

6.178,02 

FABREGAS IMMOBLES, S.L.- Treballs certificació gual Pau 
Casals 

6.405,97 

ENDESA ENERGIA S.A.- Consum llum mes de juny de 2016 9.063,63 
ENDESA ENERGIA S.A.- Consum llum mes de juny de 2016 99.474,03 
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SUMA TOTAL ............ 140.321,23 € 
 
FASE O CODI 400 
CREDITOR EUROS 
MUR D’ART S.L.- Treballs per contenció de terres d’un tram 
del pas peatonal entre el C/ França i Cala Canyelles 

18.322,69 

ESC SERVICIOS GENERALES S.L.- Servei teleoperadors 
policia local mes de maig de 2016 

6.826,82 

ESC SERVICIOS GENERALES S.L.- Servei de recepció i 
atenció policia local mes de maig de 2016 

11.703,12 

FUNDACIO PRIVADA EL VILAR.- Conservació i millora zones 
verdes mes de maig 2016 

20.666,51 

FUNDACIO PRIVADA EL VILAR.- Conservació i millora jardins 
de Santa Clotilde mes de maig 2016 

7.179,46 

  
SUMA TOTAL ............ 64.698,60 € 
 
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 291.224,96 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 
603.961,67 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 
64.968,60 euros, corresponents a compromisos adquirits  per aquesta 
Corporació. 
 

GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA 
 
26.19. – (...) 
 
26.20. – (...) 
 
26.21. – (...) 
 
26.22. – (...) 
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26.23. – (...) 
 
26.24. – (...) 
 
26.25. – (...) 
 
26.26. – (...) 
 
26.27. – (...) 
 
26.28. – (...) 
 

ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
26.29. - RATIFICACIO CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ D' 
URGÈNCIA PER  CREAR UNA BORSA DE TREBALL EDUCADOR/A 
SOCIAL 
 
REF EXP.: G132016000160 – 120-2016-DIV-PROC-URG-EDUC-SOCIAL  
 
Vist el Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2016, en relació a la 
convocatòria del procés de selecció d’urgència per crear una borsa de treball 
d’educador/a social i l’aprovació de les corresponents bases. 
 
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 juny de 2016, per la qual es procedí a ordenar la convocatòria i 
aprovar les corresponents bases del procés de selecció d’urgència per crear 
una borsa de treball d’Educador/a Social. 
 
26.30. - APROVACIÓ DE LES CONDICIONS PER LES QUALS ES 
REGIRÀ EL CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL PER A LA 
PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL VACANT A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L' AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR. 
 
REF EXP.: G132016000163 – 15-2016-SEL-AGENT-MOB-INTERADMIN 
 
Vist 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 
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2016, i vista la modificació de plantilla aprovada en el Ple de data 
29/02/2016 i la corresponent modificació de l’ Oferta Pública d’ Ocupació 
aprovada per decret d’alcaldia de data 4/03/2016 en les quals hi figura 
vacant una plaça d’Agent de Policia Local (C2), procedeix la convocatòria 
del procés de selecció, pel procediment de concurs de mobilitat horitzontal. 
A tal efecte, s'han redactat les condicions 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, mitjançant concurs de mobilitat 
horitzontal, la provisió de la següent plaça: 
 

Escala d’Administració Especial 
Subescala b) Serveis Especials 
Escala Bàsica Policia Local Agent 
Una plaça. N. Pr. C2-C.D. 14 
Concurs Mobilitat interadministrativa 

 
SEGON. Convocar concurs de mobilitat horitzontal, per proveir una plaça d’ 
agent de policia local, 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. 
 

SERVEIS AL TERRITORI I A LA CIUTAT 
 

OBRA PRIVADA I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
26.31. – (...) 
 
26.32. – (...) 
 
26.33. – (...) 
 
26.34. – (...) 
 
26.35. – (...) 

SERVEIS PÚBLICS 
 
26.36. - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT 
DE L'APARCAMENT PÚBLIC DEL PARC DE "CAN XARDÓ" 
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REF EXP.: M332016000017  

 
FETS: 
 
Per encàrrec municipal, en Genís Negre Vila, enginyer industrial, ha redactat 
el projecte de condicionament de l’aparcament públic del parc de “Can 
Xardó”, amb un pressupost d’execució de 272.531,45 euros, IVA inclòs. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 i 53 del 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 i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 
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 inicialment el Projecte de condicionament de l’aparcament 
públic del parc de “Can Xardó”, redactat per l’enginyer industrial Genís 
Negre Vila. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 
dies, amb la publicació corresponent Edicte d’aprovació al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler 
d’Anuncis, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 
 

SERVEIS SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 
 

MOBILITAT I TRANSPORTS 
 
26.37. – (...) 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


