ESBORRANY ACTA 12/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 27 DE MARÇ DE 2014

A Caldes de Malavella, el vint-i-set de març 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 de les Sres.
Gemma Alsina i Mir i Ma. Mercè Rossell i Rius i amb l’absència excusada de la Sra. Àngela
Ma. Frigolé i Bagudanch i del Sr. Pere Oliveras Farrerós. 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.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES.
Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. 2014/15, de data 26 de març, per
un import de 64.020,29 €.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
1.2) Aprovar el pagament d’una gratificació per serveis extraordinaris.
1.3) Aprovar el pagament de les indemnitzacions en concepte de desplaçaments que figuren
a la declaració de -, de data 1 de març de 2014.
1.4) Aprovar la proposta de despesa núm. 096/ST(mf), pel lloguer amb muntatge i
desmuntatge de la carpa per l’envelat de la Festa Major 2014 a càrrec de PENTACARPA,
S.L., per import de 18.237,85 €, IVA inclòs.
1.5) Aprovar la proposta de despesa núm. 099/ST(mf), per la construcció de dos pous de
registre de clavegueram a la urbanització Can Carbonell per part de JOAQUIM COMAS
CORRIUS, S.L., per import de 4.234,93 €, IVA inclòs.
1.6) Aprovar la proposta de despesa de l’àrea de Festes núm. 14/092, pels treballs de
redacció del Pla d’autoprotecció de la “Rua-Akelarre” a redactar pel Consell Comarcal de la
Selva, per import de 930 €.
1.7) Aprovar les següents propostes de despesa en relació a una unitat canina per la Policia
Local, a càrrec de Centro Canino De Brian:

- Núm. 11/2014, Gos per la unitat canina, 544,50 €, IVA inclòs.
- Núm. 12/2014, Formació d’ensinistrament per a gossos a 2 agents de la Policia Local, 484
€, IVA inclòs.
- Núm. 13/2014, Material d’ensinistrament pel gos de la unitat canina, 421,80 €, IVA inclòs.
1.8) Expedient nº: 372/2014
Procediment: Contracte Menor de Serveis SAD
Data d’Iniciació: 19 / març / 2014
PRIMER. Portar a terme el servei d'assistència a domicili (SAD) mitjançant el procediment
del contracte menor, amb el contractista ASISGRAN Assistència Social i Serveis a Domicili,
per un import de 7.438,02 euros, i 1.561,98 € d’IVA, pel període comprès entre l’1 d’abril i
el 31 de desembre de 2014 d´acord amb les condicions següents:
-

El preu del contracte no es podrà superar en cap cas.
El servei es prestarà sota la direcció de la regidora de benestar social , directament o
a través de la persona que designi.
Les condicions del servei són les que es contemplen a l´oferta presentada per
ASISGRP en doc. PS140003, amb les especificacions anteriors.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei amb càrrec a l'aplicació
05 233 22799 del Pressupost vigent.
1.9) Expedient nº: 442/2014
Assumpte: Diagnosi, elaboració i redacció del nou Pla Local de Dones
Procediment: Contracte Menor de Serveis redacció Pla de Dones
PRIMER. Portar a terme el servei de Diagnosi, elaboració i redacció del nou Pla Local de
Dones mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Mercè Serrano
Riera, per un import de 2.000 euros, IVA inclòs.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei Diagnosi, elaboració i
redacció del nou Pla Local de Dones amb càrrec a l'aplicació 0523022699 del Pressupost
vigent.
SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS.
2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament pel concepte de FiraMercat del mes de març que es detallen a la relació de data 20 de març de 2014, que figura
diligenciada a l’expedient.
TERCER.- 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. 212 / 2014.- Concedir llicència de primera ocupació per 2 habitatges unifamiliars
adossats a c/ MONTSERRAT ROIG, 7 i C/ MOLI, 12, amb llicència d’obres exp. 101/2010.
3.2) EXP. 334 / 2014.- Concedir llicència per obrir cates per determinar estructura de
l'edifici i poder redactar projecte definitiu (requerit en exp. disc. 174/2014) a AIGÜES
BONES, 13-O-I (c/ Bergadà, 17).
3.3) EXP. 337 / 2014.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o
comprovació referent a sorrejar 28 m2 de bòveda a PLAÇA DELS POLLS, 10, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
3.4) EXP. 262 / 2014.- Concedir llicència per legalitzar cobert de fusta (requerit en exp.
disc. 292/2013) a CAN CARBONELL, 555.
3.5) EXP. 365 / 2014.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o
comprovació referent a construcció d’una tanca a AIGÜES BONES, 42-I-I - C/ BENAULA,
1, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
3.6) EXP. 137 / 2014.- Concedir llicència per construir mur de contenció (requerit en exp.
37/2012 disciplina) a LLAC DEL CIGNE, 818.
3.7) EXP. 311 / 2014.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o
comprovació referent a l’activitat de cperruqueria ubicada a C/ MAJOR, 29, sense perjudici
de les futures que es portin a terme.
QUART.- ALTRES AFEGITS.
A proposta de l’àrea de personal, per unanimitat, s’acorda:
4.1) 10/2014.- Prorrogar amb efectes 1/4/2014 per un període de 6 mesos i fins el 30/9/2014
el contracte de treball subscrit amb la Sra. NURIA RIURO CACERES.
4.2) 11/2014.- Autoritzar el gaudi de vacances a personal.
A proposta de l’àrea d’esports, per unanimitat, s’acorda:
4.3) Aprovar el conveni de col·laboració amb el PGA Catalunya Resort per a l’organització
de diferents actes culturals i esportius al llarg de 2014: Concurs de Pintura Ràpida, Glopets
d’Estiu, Ral·li Fotogràfic i 9ª Diada de l’Esport.
Aquest conveni preveu l’anotació del patrocini en tots els suports i els apartats de difusió
que es promoguin en cadascun dels actes.
Així mateix, a proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda:
4.4) Aprovar la proposta de conveni de col·laboració amb el Grup Servi Centre TC, S.L. que
permeti a la gent gran del municipi de Caldes de Malavella, que reuneixi les característiques
exigides als usuaris del Centre Tesar Residencial , assistir al centre amb un ajut econòmic
per part d’aquesta entitat local, per a l’any 2014.
Tot seguit,

4.5) Expedient nº: 407/2014.- Procediment: Concessió de Bestreta Reintegrable a funcionari
d’ aquest Ajuntament.
4.6) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0010022, per infracció de l’Ord. Municipal de
tinença d'animals.
4.7) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0010023, per infracció de l’ Ord. Municipal de
tinença d'animals.
4.8) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0010025, per infracció de l’Ord. Municipal de
tinença d'animals.
4.9) Acord de la Junta de Govern Local
Expedient

Nom i cognoms

Article i Normativa

2014/0001064 -------. 1 Reglament General Circulació Llei 18/2009

Fet denunciat
No utilitzar, el conductor, el cinturó de seguretat./ No utilitzar,el conductor,el cinturó de
seguretat.
Import
200

Punts
3

Imposar la sanció proposada per l’instructor de l’expedient, per haver infringit el precepte
indicat, amb la corresponent pèrdua de punts del permís o llicència de conducció segons la
relació esmentada.
4.10) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0036990 per presumpta infracció de l’Ordenança
municipal de tinença d'animals.
4.11) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0036991 per presumpta infracció de l’Ordenança
municipal de tinença d'animals.
4.12) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0030428 per presumpta infracció de l’Ordenança
municipal de tinença d'animals.
4.13) Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2013/0030450 per presumpta infracció de Ord. Municipal de
tinença d'animals.
4.14) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0043907 per presumpta infracció de Ord.Municipal
convivència i ús dels espais públics.
4.15) La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 18 de febrer
de 2014, va aprovar la convocatòria de l’any 2014 de les subvencions als ajuntaments de les
comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a
les noves tecnologies.
...
Les ajudes es concreten en tres àmbits de treball, millora del material informàtic de les
dependències municipals, millora de les xarxes informàtiques de la corporació i millora del
programari.
Pels fets exposats amb anterioritat es proposa l’acceptació de la subvenció atorgada i
concórrer a la convocatòria mitjançant sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per
finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies efectuats durant l’exercici de
la corresponent convocatòria.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.16) El Ple de la Diputació de Girona, en les sessions del 28 de gener i 18 de febrer de
2014, va modificar les Bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per ampliar la
quantitat assignada a aquest Fons per a l’exercici 2014.
..
La Junta de Govern Local de Caldes de Malavella en sessió del dia 26 de març de 2013 va
aprovar sol·licitar a la Diputació l’aplicació de la subvenció corresponent al Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural per als anys 2013 a 2015.
Pels fets exposats amb anterioritat es proposa l’acceptació de la subvenció atorgada i
concórrer a la convocatòria mitjançant sol·licitud a la Diputació de Girona de l’aplicació de
la subvenció corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2014, a les
despeses destinades a béns corrents i serveis del servei de recollida de residus i servei
d’enllumenat públic del municipi, i a les despeses culturals, que es descriuen a la Memòria
General que figura a ‘expedient.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.17) ) Exp. 363/2014 - PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN
MATÈRIA CULTURAL
...
PRIMER. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats
culturals, d'acord amb les bases reguladores de les subvencions a entitats o associacions
sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats culturals, i en els termes de l'annex, per a
l’exercici 2014.
SEGON. Publicar l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Notificar-ho a les entitats que constant en el registre d'entitats municipals són susceptibles de
concórrer a la convocatòria.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Tot seguit, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
4.18) Exp. 358/2014.- Primer.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de millora
del ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent- Març 2014, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb un pressupost per contracte de 49.799,21 €.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP, al DOGC i
al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la
secretaria d'aquesta Corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
4.19) Exp. 339/2014.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació per a alienar el bé moble no utilitzable de
120 contenidors de 1100 litres de plàstic i 2 iglús de 2500 litres de plàstic, propietat d’aquest
Ajuntament.
SEGON. Aprovar el Plec de Condicions que regirà el contracte per a l’alienació del bé no
utilitzable de 120 contenidors de 1100 litres de plàstic i 2 iglús de 2500 litres de plàstic
mitjançant adjudicació directa.
TERCER. Oferir a l’empresa Orobe plastics, l’alienació del bé moble no utilitzable de 120
contenidors de 1100 litres de plàstic i 2 iglús de 2500 litres de plàstic.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.20)Expedient nº: 956/2013
Assumpte: Contractació Ampliació de la instal·lació elèctrica del subministrament del
Camp de Futbol , per a connexió del Polivalent i Pistes de Tennis
En relació amb l’expedient relatiu a la contractació de referència, mitjançant procediment
negociat sense publicitat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Adjudicar a ENGINYERIA MUNTATGES ELECTRICS GIRONA, S.L., el
contracte d’Ampliació de la instal·lació elèctrica del subministrament del Camp de Futbol ,
per a connexió del Polivalent i Pistes de Tennis, aprovada per la Junta de Govern Local de
data 13 de novembre de 2013, pel preu de pel preu de 13.524,00 € i 2.840,04 €,
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 01 340 63300 del pressupost vigent de
despeses.
4.21) L’ Institut Català de les dones en Resolució BSF/536/2014, de 10 de març, obre
convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses
derivades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones
dins l’exercici 2014.

...
Pels fets exposats amb anterioritat es proposa a la Junta de Govern concórrer a la
convocatòria de subvenció per al supòsit A de disseny i elaboració d’un nou Pla de
Polítiques de Dones, d’acord amb la memòria i el pressupost que s’annexiona a la present
proposta. I per al supòsit B2 de programació anual d’activitats adreçades a les dones.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.22) Expedient: 609/2013.- INFORME-PROPOSTA
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra -- ,LLAC DEL CIGNE,
718, pel compliment del deure de conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.23) Expedient: 521/2013.- INFORME-PROPOSTA CAN SOLÀ GROS II, 114
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., pel compliment del deure de conservació i ordenar l’arxiu
de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.24) Expedient: 362/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Primer. Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la ubicada a
CAN SOLÀ GROS II, 119 , de Caldes de Malavella.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.25) Expedient: 923/2013.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ CAN
SOLÀ GROS II, 31
1r. Ordenar a BANKIA, SA, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el
termini de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia i els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc

a l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi
l’obligació de conservació.
3r. Notificar la present resolució a BANKIA, SA, titular de la parcel·la.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.26) Expedient: 33/2013.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA- Can Solà
Gros II, 123
1r.- Imposar una tercera multa coercitiva, per import de 900,00 € (nou-cents euros),
segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern de data 23
d’octubre de 2013 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar
l’ordenat.
2n.- Advertir que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà procedir a la
imposició d’una quarta multa coercitiva entre 300,00 i 3.000,00 € i així successivament, fins
que es doni compliment a l’ordre d’execució.
Si ho estima pertinent, en lloc d’imposar noves multes coercitives, l’Ajuntament podrà
procedir a l’execució de l’ordre esmentada a càrrec de l’interessat.
3r.- Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.27) Expedient: 811/2013.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓLLAC DEL CIGNE, 230-231
1r. Ordenar a --, per tal que procedeixin al compliment d’aquesta ordre, en el termini de
deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia i retirada de les restes vegetals i tota la vegetació
seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Tala de 4 arbres que es troben a la part davantera de la parcel·la, prop de la parcel·la 232, i
que es troben fortament inclinats amb perill d’afectació a la via pública i el cablejat aeri. Es
tracta de 2 alzines sureres i 1 pi.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques
que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un
metre de distància.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc
a l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi
l’obligació de conservació.
3r.- Notificar la present resolució a -- titulars de la parcel·la.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.28) Expedient: 603/2013.- INFORME-PROPOSTA - CAN SOLÀ GROS II, 128
Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat, pel compliment del deure de
conservació i ordenar l’arxiu de l’expedient.
Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
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.

