
ESBORRANY ACTA 21/2014 

 

     SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 29 DE MAIG DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-nou de maig 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 extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. 

Pere Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir i Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i amb 

l’absència excusada de la Sra. 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 deu  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. O/2014/28  de data 27/5/2014, per 

un import de 94.463,52 €. 

 

1.2) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades  per la relació de documents 

núm. A/2014/11, de data 27/5/2014, per un import de 42.404,23 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.3) Aprovar la certificació número 1 i única de les obres d’ampliació de la instal·lació 

elèctrica del subministrament del camp de futbol, per a connexió del polivalent i pistes de 

tennis, a favor de l’empresa ENGINYERIA MUNTATGES ELECTRICS GIRONA, S.L., per 

import de 16.364,04 €. 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

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

 

2.1) Aprovar el padró fiscal per la Taxa clavegueram tipus B corresponent al 2n Trimestre 

2014, d’import 1.781,79 €. 

 

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. 634 / 2014.- --.- Concedir llicència de primera ocupació per habitatge unifamiliar 

aparellat a Aigües Bones, 4-D-I – c/ Tarragonès, 45,  amb llicència d’obres exp. 28/2010. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

3.2) EXP. 632 / 2014.-  ---.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal 

reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i 

d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual 

s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs 

realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació. 

 

Atès que en data 21/05/2014, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a pintar façana a C/ TRASMURALLA cant. 

PL. AJUNTAMENT, 1. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde de data 21 de juny de 2011, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a pintar façana a C/ TRASMURALLA cant. PL. AJUNTAMENT, 1, sense perjudici 

de les futures que es portin a terme. 

 

Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de 

la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament. 

 

Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra 

comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva 

realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada. 

 

Quart.- S’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 77,90 € que ja han estat prèviament 

ingressats. 

 

3.3) EXP. 540 / 2014.- ---.- Concedir llicència per  rompuda forestal a MAS FUGAROLES - 

VEÏNAT D'ISRAEL. 

Condicions de llicència: 

- La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin 

quedat malmesos a causa de les obres. 

- Les restes vegetals s’hauran de gestionar segons la legislació de residus vigent. No podran 

emmagatzemar-se en cap cas, ni de forma temporal, els productes vegetals obtinguts (troncs, 

soques i branques). L'única excepcionalitat a aquesta condició restarà justificada quan, per a 

determinats subproductes vegetals, l'aplicació d'elements mecànics els esmicoli de tal manera 

que no suposin una pèrdua de capacitat de desguàs de la llera i es distribueixin de forma 

uniforme sobre el terreny. 



- El terme municipal de Caldes de Malavella es troba dins les zones declarades com d’alt risc 

d’incendi forestal entre el 15 de juny i el 15 de setembre; per a realitzar activitats que generin 

restes vegetals en aquest període caldrà obtenir l’autorització expressa i excepcional de la 

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i el Centre de la Propietat Forestal.  

- Resta prohibida la tala en una franja de 5 m des de la part superior de la mota de la riera 

Benaula cap a l’exterior d’aquesta (zona de servitud). Per a realitzar tales dins la llera i la 

zona de servitud cal autorització administrativa de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

- Resta prohibida la tala en la zona identificada als plànols com a zona de protecció 

paisatgística 

- En tota l’actuació a portar a terme s’han de respectar els roures, suros, alzines, verns i 

freixes. 

- Es notificarà als serveis tècnic municipals l’inici dels treballs per tal de poder identificar i 

marcar la vegetació a conservar. 

 

3.4) EXP. 659 / 2014.-  ---.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal 

reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i 

d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual 

s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs 

realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació. 

 

Atès que en data 22/05/2014, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a modernitzar cuina i pintar interior i 

exterior a Can Solà Gros II, 114. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde de data 21 de juny de 2011, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a modernitzar cuina i pintar interior i exterior a Can Solà Gros II, 114, sense perjudici 

de les futures que es portin a terme. 

 

Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de 

la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament. 

 

Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra 

comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva 

realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada. 

 

Quart.- S’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 140,00 €  i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes d’import 150,00 € que ja han estat prèviament ingressats. 

 

3.5) EXP. 914 / 2013.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

Can Carbonell, 435 - c/ Bellavista, 79 

 

Vista la comunicació formulada per --- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració 

s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  

que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 



3.6) EXP. 721 / 2013.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

PGA GOLF zona F Bloc B esc. 2 porta 104 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA en representació de 

--- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.7) EXP. 722 / 2013.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

PGA GOLF zona F Bloc A esc. 1 apart. 201 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA en representació de 

---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.8) EXP. 720 / 2013.- ----.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

PGA GOLF zona F Bloc A esc. 2 apart. 205 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA en representació de 

---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.9) EXP. 601 / 2013.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

CAN CARBONELL, 292 - C/ LA PLANA, 6 

 

Vista la comunicació formulada per ---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració 

s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  

que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.10) EXP. 723 / 2013.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

PGA GOLF B2-26 TH 8 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA en representació de 

---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.11) EXP. 724 / 2013.-  ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

PGA GOLF zona F Bloc A esc 1 apart 203 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA en representació de 

---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya 

 



3.12) EXP. 807 / 2013.- PGA GOLF DE CALDES. S.A..- Comunicació prèvia d'inici 

d'activitats d'habitatge d'ús turístic a PGA GOLF B2-26 TH2 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CALDES. S.A. i l’informe tècnic que 

assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern 

Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de 

Turisme de Catalunya. 

 

3.13) EXP. 141 / 2014.- ---.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

CAN CARBONELL, 335 - C/ MALAVELLA, 4 

 

Vista la comunicació formulada per ---- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració 

s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  

que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.14) EXP. 279 / 2014.- --- .- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

CAN CARBONELL, 624 - C/ AGUDES, 40 

 

Vista la comunicació formulada per ---  i l’informe tècnic que assenyala que la declaració 

s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda  

que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya. 

 

3.15) EXP. 641 / 2014.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A..- Comunicació prèvia d'inici 

d'activitats d'habitatge d'ús turístic a PGA GOLF A1-07 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CALDAS. S.A. i l’informe tècnic que 

assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern 

Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de 

Turisme de Catalunya. 

 

3.16) EXP. 643 / 2014.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A..- Comunicació prèvia d'inici 

d'activitats d'habitatge d'ús turístic a PGA GOLF B2-26 TH 3 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CALDAS. S.A. i l’informe tècnic que 

assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern 

Local per unanimitat acorda  que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de 

Turisme de Catalunya. 

 

3.17) Exp. 584/2013.- DETOT GRUP CENTRE COMERCIAL, S.L.- Atès que en data 

4/6/2014, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals 

d’aquest Ajuntament de l’activitat incloses en l'Annex III per a l’activitat de Supermercat 

d’alimentació ubicada al C/ Sant Sebastià, 41. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 54/2011, de 21 de juny, acorda: 

 



Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a l’activitat incloses en l'Annex III per a l’activitat de Supermercat d’alimentació 

ubicada al C/ Sant Sebastià, 41, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 326,32 €, € que ja han estat 

prèviament ingressats.  

 

QUART.- ALTRES AFEGITS. 

 

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

 

4.1) Concórrer a la convocatòria d’ajut de la Diputació de Girona per a les instal·lacions de 

calderes de biomassa a entitats públiques, d’acord amb la documentació tècnica obrant a 

l’expedient. 

 

4.2) 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. 

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Caldes de Malavella en sessió del dia 27 de març 

acorda concórrer a la convocatòria  per al programa A de disseny i elaboració d’un Pla de 

Polítiques de Dones i per al programa B2 de programació anual d’activitats adreçades a les 

dones. 

 

En data 19 de maig de 2013, l’ Ajuntament rep requeriment per al programa B2 on es demana 

còpia del Pla de polítiques de dones vigent o en el seu defecte per  l’elaboració d’un Pla de 

Dones Nou, el Certificat d’aprovació per Junta de Govern de pròrroga de vigència del Pla 

existent fins l’aprovació del Nou Pla. 

 

Pels fets exposats amb anterioritat es proposa  i la Junta de Govern per unanimitat acorda  

l’aprovació de la pròrroga del Pla de Dones existent fins l’aprovació del Nou Pla de Dones al 

2014. 
 

4.3) Vist l’informe proposta de Secretaria, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

 

Exp. 416/2014.- PRIMER. Adjudicar a l'empresa BANCO DE SANTANDER SA, el 

contracte de subministrament mitjançant arrendament financer , rènting, d’un  etilòmetre 

evidencial, per import de 11.484,48 euros , i 2.411,74 euros d’IVA, l’import de l’opció de 

compra és de  223,68 euros i 46,97 euros  d’IVA. 

 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida   06 130 20300 del pressupost vigent de 

despeses. 

 

TERCER. Notificar l'adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i publicar 

l'adjudicació en el perfil del contractant. 

 



QUART. Notificar a BANCO DE SANTANDER SA, adjudicatari del contracte, la present 

Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte. 

 

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte de subministrament de Adquisició 

etilòmetre mitjançant rènting en el Perfil del contractant. 

 

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 

de conformitat amb el que disposa l'article 333.3 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

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

 

4.4) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal, durant els següents períodes:  

 

-  M. G. A., auxiliar administrativa serveis socials: 

   - del 20 al 29 de juny (5 dies laborables) 

   - del 21 al 27 de juliol (5 dies laborables). 

 

4.5) Retribuir al Sr. P. B. R. amb una gratificació de 130,16 € per haver efectuat tasques de 

cap de la brigada d’obres durant el període de vacances del titular. 

 

4.6) Nomenar a l’agent 06 sr. X. P. Ll. per substituir en les funcions del cap del Cos de la 

Policia Local al seu titular Sr. X. M. G. , durant el gaudi de vacances del 30 de juny al 8 de 

juliol de 2014. 

 

4.7) Acceptar, d’acord amb l’article 32 del Reglament del Cementiri municipal, la cessió 

voluntària i gratuïta a favor de l’Ajuntament que efectua la Sra. ----, dels drets corresponents 

al nínxol núm. 716, 3r pis del Cementiri Municipal. 

 

4.8) Reconèixer, d’acord amb l’article 26 del Reglament del Cementiri Municipal, el traspàs  i 

concessió per 25 anys per raó de defunció i herència de la titular Sra. ---, dels nínxol núm. 

016-01 i 017-02 a favor del seu hereu -- (DNI 40284182G) i del nínxol núm. 018-03 a favor 

de la seva hereva --- (DNI 40273427J). 

 

4.9) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen  I-A- P- al curs P-II amb data efecte a 31 de 

maig. 

 

4.10) Acceptar les sol·licituds d’alta a la Llar d’Infants pel curs 2014- 2015 de: 

 

S- M- G- al curs P-I 

J- A- D- al curs P-II. 

 

4.11) Expedient nº: 261/2014Assumpte: COBERTA D’UNA PISTA POLIESPORTIVA A 

FRANCIAC  

 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2014 va aprovar 

l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb un únic criteri d'adjudicació, al 



preu més baix, per a l'obra consistent en COBERTA D’UNA PISTA POLIESPORTIVA A 

FRANCIAC, convocant la seva licitació.  

 

Així mateix va autoritzar la despesa per import de 198.169,26 € que per a aquest Ajuntament 

representa la contractació referenciada, a càrrec de la aplicació de l'estat de despeses 622.00 

342 01 del Pressupost Municipal. 

 

Atès que es va constituir la Mesa de negociació i aquesta en l’acta del dia 26 de maig fa 

constar que queda acreditat en el procés d’ anàlisi i consulta de la baixa anormal o 

desproporcionada que per tal de realitzar aquesta oferta han previst el canvi de material de la 

coberta i de la secció dels pilars de formigó. Que l’empresa VIDAL MESTRES D’OBRES, 

SL amb la seva proposta i documentació que presenta , d’executar-se l’obra en els termes 

proposats s’estaria davant una modificació substancial del projecte, contravenint tota la 

licitació. Resultant ser contradictori amb el compromís adoptant en el tràmit de la licitació i 

contravenint el plec de condicions aprovat . D’acceptar-se deixaria en desigualtat en la 

licitació als altres licitadors. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb 

allò que estableix l’article 151.3 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, la Junta de Govern Local, acorda:  

 

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels candidats, tot atenent la proposta 

portada a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l’ordre decreixent següent: 

 

 
 

SEGON. Excloure de la licitació l’empresa VIDAL MESTRES D’OBRES, SL en tant que de 

la documentació aportada s’acredita que l’execució de l’obra es desviaria i modificaria 

substancialment el projecte a executat, en els termes descrits als antecedents.  

 

TERCER. Notificar i requerir a OBRAS Y EDIFICACIONES INDUSTRIALES EUROPEA 

2001, SL , candidat que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el 



termini de deu dies a comptar des del dia següent de rebre el requeriment, presenti la 

documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l'apartat primer 

de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la 

documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma 

directa l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64.2 del Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. La documentació 

a aportar és l’establerta a la clàusula 12.3 del plec de condicions. 

 

QUART. Realitzats els tràmits anteriors, que la Secretaria emeti Informe- Proposta i ho 

comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.  

 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa VIDAL MESTRES D’OBRES, SL 

 

4.12) Vist l’informe proposta de Secretaria, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

 

Exp. 299/2014.- PRIMER. Adjudicar a l'empresa ADOMGRI, SLU,  amb CIF B-43833284, 

el contracte de serveis  per a l’execució de treballs a les franges perimetrals de protecció 

contra incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i nuclis vulnerables de Caldes de 

Malavella, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d'adjudicació, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2014 i 

publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 59, de data 26 de març de 2014 i 

en el Perfil de contractant,  ple  preu de  23.339,60 € i 4.901,32 € d’IVA. 

  

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la aplicació 02-172-22710 del pressupost vigent de 

despeses. 

  

TERCER. Notificar l'adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris i 

autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 

  

QUART. Notificar a ADOMGRI, SLU, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-

lo per a la signatura del contracte. 

  

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte dels serveis per a l’execució de treballs a les 

franges perimetrals de protecció contra incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i nuclis 

vulnerables de Caldes de Malavella en el Perfil de contractant. 

  

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 

de conformitat amb allò que estableix l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

   

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.       



 


