
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  

 

ACTA 1/2014 

 

     SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 8 DE GENER DE 2014 

 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vuit de gener de dos mil catorze, sota la Presidència del Sr. Alcalde, 

Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, per tal de 

celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Pere Oliveras 

Farrerós, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Ma. Mercè Rossell i Rius. 

Hi assisteix també el Sr. José Fernández Celada. Actua com a Secretària la Sra. Maria 

Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a les vuit del matí i posa 

en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 i 11 DE 

DESEMBRE. 
 

Per unanimitat, és aprovat l’esborrany de les actes de la sessió núm. 41/2013 i 42/2013,  

corresponents al  dia 4 i 11 de desembre, respectivament. 

 

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES. 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

1.1) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades pel personal de la brigada 

municipal durant el mes de desembre i que es relacionen a l’expedient. 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda: 

 

1.2) Aprovar les despeses del projecte formatiu Elabora’t 2014 que s’ofereix a través del 

Servei d’Orientació Laboral de Caldes de Malavella amb un pressupost previst de 8.738,15 €. 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 

 



2.1) Anul·lar el rebut de  l’activitat de Ioga corresponent al mes de desembre de 2013 de la 

Sra._, per haver-se donat de baixa. 

 

2.2) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 4t trimestre de 2013, de la Urbanització Llac del Cigne. 

 

QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 

3.1) EXP. 1121 / 2013.-  Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge unifamiliar 

aparellat a c/ Lluis Companys, 11 (casa 107). 

 

3.2) EXP. 1122 / 2013.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.- Concedir llicència 

per  estesa de nova línia aèria per efectuar nou subministrament. Instal·lar nou suport de 

formigó (sol. 481237 - ref, -GIP131244) a C/ Ribera d'Ebre, 2 - Aigües Bones, 65-Y-II. 

 

3.3) EXP. 1123 / 2013.- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U..- Concedir llicència per  

instal·lar un pal de fusta tipus 8E per escomesa telefònica (obra 6312238) a PASSEIG DE LA 

GRANJA, 

 

3.4) EXP. 950 / 2013.-   Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o 

comprovació referent a remolinar exterior a Can Carbonell, 40 . C/ Alzina Surera, 6, sense 

perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

3.5) EXP. 1057 / 2013.-    Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o 

comprovació referent a pintar façana a C/ Sant Grau, 24 cant. Antic Cami Ral a Sta. Coloma, 

sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

3.6) EXP. 1048 / 2013.- PGA GOLF DE CALDES. S.A..- Concedir llicència per  modificar la 

rampa d'accés als apartaments a PGA GOLF zona F blocs I i II. 

 

3.7) EXP. 1095 / 2013.-  Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o 

comprovació referent a reparar tanca ja construïda a Can Solà Gros I, 210, sense perjudici de 

les futures que es portin a terme. 

 

3.8) EXP. 865 / 2013.-  Concedir llicència per  reconstrucció de masia per habitatge a Veïnat 

d’Israel, 23 - Can Rifà. 

 

3.9) EXP. 1097/2013.- BALNEARI PRATS, S.A.- CONTROL INICIAL Exp. 100812027.-  

 

CINQUÈ.-ALTRES AFEGITS. 

 

Vista la proposta formulada, per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al personal.  



 

4.2) Autoritzar la suspensió del subministrament domiciliari d’aigua potable dels abonats de 

Caldes de Malavella, Llac del Cigne, Can Solà Gros I, Can Solà Gros II i Tourist Club, 

relacionats a la llista de data 18 de desembre de 2013 que figura a l’expedient, per manca de 

pagament dels rebuts corresponents, previ compliment de totes les notificacions i 

requeriments establerts al Reglament del servei. 

 

4.3) Autoritzar la suspensió del subministrament domiciliari d’aigua potable dels abonats de 

la Urbanització Aigües Bones relacionats a la llista de data 18 de desembre de 2013 que 

figura a l’expedient, per manca de pagament dels rebuts corresponents, previ compliment de 

totes les notificacions i requeriments establerts al Reglament del servei. 

 

4.4) Exp. 48/2014.- Concedir un ajut econòmic d’urgència. 

  

4.5) Exp. 46/2014.-  Concedir un ajut econòmic d’urgència.  

 

4.6) Expedir còpia de la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució.  

 

4.7) Identificació de l’expedient  Resolució de l’expedient núm. 2013/0037012 per presumpta 

infracció de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics. 

 

4.8) Aprovar el conveni de col·laboració amb l’IES Obert de Catalunya per a la formació 

pràctica a la Llar d’Infants . 

  

4.9) EXP. 775/2013.- La Junta de Govern en sessió de data 23 d’octubre de 2013 va aprovar  

inicialment el Projecte bàsic i executiu de millora del ferm i del clavegueram  Urb. Can 

Carbonell i Millora del ferm dels carrers Joan Maragall, Prim, Girona, Rossinyol i Baixada 

Rossinyol, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracte de 

129.984,79 €. 

 

El projecte ha estat sotmès a exposició pública  mitjançant edictes publicats en el B.O.P de 

Girona núm. 212, de 6 de novembre, en el DOGC núm. 6500 de 13 de novembre de 2013 i al 

tauler d’edictes municipal sense que en aquest tràmit s’hagi presentat cap al·legació ni 

reclamació. 

 

Per tot l’exposat es proposa a la Junta de  Govern l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

 

1.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i executiu de millora del ferm i del clavegueram  

Urb. Can Carbonell i Millora del ferm dels carrers Joan Maragall, Prim, Girona, Rossinyol i 

Baixada Rossinyol, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost per contracte 

de 129.984,79 €. 

 

2.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis. 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del 

contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.    


