ESBORRANY ACTA 16/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 23 D’ABRIL DE 2014

A Caldes de Malavella, el vint-i-tres d’abril de dos mil catorze, sota la Presidència del Sr.
Alcalde accidental, Pere Oliveras Farrerós, 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, Ma. Mercè Rossell i Rius i Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, i amb
l’absència excusada del Sr. Salvador Balliu i Torroella. 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 la
certificació núm. 3 i última, del contracte de Serralleria de la Fase 2 del projecte de
condicionament i protecció de les Termes Romanes a favor de Voracys, S.L., per import de
9.072,84 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de funcionament representades per la relació de
documents núm. A/2014/4, de data 22 d’abril, per un import de 4.006,06 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses de personal representades per la relació de documents núm. A/2014/5, de data 22
d’abril, per un import de 38 €.
SEGON.- 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:
2.1) EXP. 168 / 2014.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A..- Concedir llicència per construir 8
habitatges unifamiliars agrupats a PGA GOLF, C1-15.

2.2) EXP. 310 / 2014.- Concedir llicència per legalitzar tanca (requerit en exp. disc. 99/2014)
a LLAC DEL CIGNE, 514.
2.3) EXP. 64 / 2014.- Concedir llicència per
BONES, 27-H-II - C/ Alt Urgell, 20.

ampliar habitatge unifamiliar a AIGÜES

2.4) EXP. 510 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada de 0 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref.
140168GIC GC codi obra 012014697777) a PGA GOLF N-II 701 2, amb les següents
condicions:
Les obres s’efectuaran amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres serveis
soterrats a la vorera i/o calçada afectada procurant reduir al mínim les molèsties als veïns,
garantint en tot moment l’accés de vianants i de vehicles als habitatges afectats.
....
2.5) EXP. 512 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref. 140169GIC GC codi
obra 012014697776) a PGA GOLF CRA N-II KM, 701 18. amb les següents condicions:
Les obres s’efectuaran amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres
serveis soterrats a la vorera i/o calçada afectada procurant reduir al mínim les molèsties als
veïns, garantint en tot moment l’accés de vianants i de vehicles als habitatges afectats.
....
2.6) EXP. 53 / 2014.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150,00 €
corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 95/2012.
2.7) EXP. 54 / 2014.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150,00 €
corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 854/2013.
2.8) EXP. 16 / 2014.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150,00 €
corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 749/2013.
2.9) EXP. 1016 / 2013.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 336/2012.
2.10) EXP. 220 / 2012.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 51/2012.
2.11) EXP. 278 / 2014.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 134/2014.
2.12) EXP. 57 / 2014.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150,00
€ corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 10/2014.

2.13) EXP. 187 / 2013.- CONSTRUCCIONES Y REFORMAS HL, S.L..- Aprovar la
devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150,00 € corresponent a l’expedient de
llicència d’obres núm. 114/2012.
2.14) EXP. 1051 / 2013.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 726/2013.
2.15) EXP. 1024 / 2013.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 861/2013.
2.16) EXP. 1018 / 2013.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 79/2013.
2.17) EXP. 1017 / 2013.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 326/2013
2.18) EXP. 1119 / 2013.- Concedir pròrroga de l’exp. 50/2012 per acabar les obres de
l’habitatge unifamiliar aïllat a PGA GOLF, B2-07 fins el 21/08/2014, d’acord a l’art. 35 del
POUM
TERCER.- ALTRES AFEGITS.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
3.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal, durant els següents períodes:
- --, tècnic d’esports
- del 14 al 21 de maig de 2014 (6 dies laborables).
- del 20 d’octubre al 9 de novembre de 2014 (15 dies laborables).
3.2) Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica de l’alumne --- de
l’Institut de Santa Coloma de Farners, pel període comprès entre el 28 de març i el 13 de juny
de 2014, d’acord amb el document que figura a l’expedient.
3.3) Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. ---,
amb domicili a Llac del Cigne, 807, com a titular conductor, amb número
17033_2014_00008_3505Z.
RESOLUCIÓ SANCIONADORA
3.4) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0043910 iniciat a nom de ---, amb DNI/CIF --- per
presumpta infracció de Ord. Municipal de tinença d'animals.
...

3.5) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0043909 iniciat a nom de ---- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.6) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0042678 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
...
3.7) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0041013 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.8) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0030467 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.9) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0030464 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.10) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0030432 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.11) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0030426 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.12) Identificació de l’expedient

Resolució de l’expedient núm. 2013/0030323 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.13) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0010899 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
3.14) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2013/0010892 iniciat a nom de --- per presumpta infracció de
Ord. Municipal de tinença d'animals.
...
Així mateix, per unanimitat, s’acorda:
3.15) Concórrer a la convocatòria 2014 de la Diputació de Girona de Subvencions per al
foment i la pràctica de l’esport. Programa A: Suport a l’esport municipal.
Vista la proposta de la Regidoria de l’Àrea,
3.16) L’Ajuntament de Caldes de Malavella, com cada any, celebrarà el 26 de juliol de 2014
el 13è Concurs de Pintura Ràpida, dins el marc i com avanç de la Festa Major de Caldes de
Malavella.
...
És per tot això, i com a beneficiaris d’una subvenció exclosa de concurrència pública, que es
proposa formalitzar la sol•licitud de subvenció per a concórrer a l’aportació anual del Consell
Comarcal com a patrocinador d’un dels premis del Concurs de Pintura Ràpida de Caldes de
Malavella.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.17) Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Rua Akelarre 2014, redactat pels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva en data Abril 2014 i informat per l’Arquitecte Tècnic
municipal el 22 d’abril de 2014.
3.18) Concórrer a la convocatòria 2014 de la Diputació de Girona de Subvencions per al
foment i la pràctica de l’esport. Programa A4: Suport als esportistes individuals.
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.

