
    ESBORRANY ACTA 30/2015 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 26 D’AGOST DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-sis d’agost de dos mil quinze, 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. Sergi 

Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Maria Subirana i Armengol, i amb l’absència 

excusada de la Sra. Gemma Alsina i Mir. Hi assisteix també les senyores Maria Isabel Reig 

Montero i Ma. Mercè Rossell i Rius. 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 dos quarts de nou 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, s’acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/49, de data  25/8/2015 , per 

un import 170.643,52 €. 

 

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

A/2015/37, de data 25/8/2015, per un import 19.208,72 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.3) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades  per la relació de 

documents núm. A/2015/38, de data 25/8/2015, per un import 4.707,87 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

1.4) Exp. 1155/2014.- Aprovar el reconeixement i  liquidació la certificació núm. 1 i única del  

Contracte de  subministrament i instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP Sant Esteve, a 

favor de l’empresa WATT ENERGIA S.L., per import de 66.666,67 €. 

 

1.5) Exp. 163/2015.- Aprovar el reconeixement i  liquidació la certificació núm. 2 del 

Contracte de Millores de la zona esportiva - pavimentació, a favor de l’empresa ÀRIDS 

VILANNA, SLU, per import de 58.509,01 €. 

 



1.6) Exp. 838/2014.- Aprovar el reconeixement i  liquidació la certificació núm. 4 de les obres 

de Condicionament i protecció de les Termes Romanes- Fase 4, a favor de l’empresa ARGON 

INFORMÀTICA, S.A., per import de 2.764,44 €. 

 

1.7) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de juliol per la 

Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient. 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 

2.1) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ESPAÑA SAU  per 

import de 84,20 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa 

durant el 2n. Trimestre de l’exercici 2015. 

 

2.2) Aprovar l’establiment dels preus públics per l’entrada alls concerts de “Glopets d’estiu 

2015”, fixant-los en 5 € per sessió. 

            

 

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. 800 / 2015.- ------..- Concedir llicència per reformar xarxa aigües negres i obertura 

de claveguera a c/ Sant Antoni, 7. 

 

 

3.2) EXP. 550/2015.- ------.- Concedir llicència per legalització, reforma i ampliació 

d'habitatge unifamiliar aïllat a Llac del Cigne, 278. 

 

 

3.3) EXP. 389/2015.- -------.- Concedir llicència per refer mur, requerit en exp. 1121/2014 de 

disciplina urbanística, a Llac del Cigne, 571. 

 

 

3.4) EXP. 814/2015.- -------.- Concedir llicència per canviar el tub de desguàs embornal 

davant casa seva per insuficiència del diàmetre per evitar inundacions del soterrani a Llac del 

Cigne, 33. 

 

 

3.5) EXP. 674/2015.- -------.- Atès que en data 13/08/2015 , es van iniciar les tasques de 

comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la tinença de 6 

gallines ubicada a Passeig de la Granja, 9. 

  



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

l’alcalde núm. 115/2015, de 19 de juny, acorda: 

  

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

referent a la tinença de 6 gallines ubicada a Passeig de la Granja, 9, sense perjudici de les 

futures que es portin a terme. 

 

....... 

 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

PERSONAL 

 

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

 

4.1) El Sr. Xavier Prats Alaball finalitza el proper dia 31/8/2015 el seu contracte com a bidell 

del CEIP la Benaula.  

 

Pendent de provisió aquest lloc de treball que figura com a vacant a la plantilla de personal i 

considerant convenient per el bon funcionament del servei seguir amb la mateixa estructura de 

treball, qualificada com a positiva la tasca que ha dut a terme el Sr. Xavier Prats durant el 

temps de contractació, es proposa i la Junta de Govern Local acorda la seva contractació per 

al curs 2015/2016, en els termes de la proposta. 

 

4.2) PRIMER. Contractar per tràmit de màxima urgència la Sra. ARIADNA MONTOYA 

PELEGRIN, com a dinamitzadora juvenil, amb un contracte temporal  a temps parcial, en la 

modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció, de 30 hores setmanals i amb un  sou 

brut de 1.021,05 € / mes, per període d’ 01/09/2015 a 31/12/2015. 

 

SEGON. Publicar aquesta  contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui. 

 

4.3)  Nomenar a l’agent 06 sr. Xavier Puigdevall Lloveras per substituir en les funcions de 

caporal del Cos de la Policia Local al seu titular Sr. Xavier Muñoz Garcia, durant el gaudi de  

vacances del 31 d’agost al 7 de setembre de 2015. 

 

4.4) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

BELEN COLINET ALVAREZ,agutzil municipal,durant els següents períodes: 

- del 31 d’agost al 7 de setembre de 2015 (6 dies laborables). 

 

 

BENESTAR SOCIAL 
 

4.5) Exp. 680/2015.- Primer.- Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de la Selva, Àrea 

de Benestar Social, per a l’execució de les activitats vinculades al Pla de Desenvolupament 

Comunitari 2015, amb vigència de l’1 d’octubre al 30 de novembre.  



 

Segon.- Delegar la Regidora Sra. Maria Isabel Reig Montero per a la signatura d’aquest 

conveni. 

 

4.6) Exp. 26/2015.-  Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb 

disminució a la Sra. ------,  amb domicili a C/ Osona, 5, com a titular no conductor, amb 

número 17033_2015_00019_9342H, i amb validesa fins al 08/2025. 

 

4.7) Exp. 829/2015.- Vist l’informe- proposta de la Treballadora Social, la Junta de Govern, 

per unanimitat acorda autoritzar la intervenció de la brigada d’obres, que ha autoritzat 

l’interessat, en el domicili del Sr. A.T.M. per resoldre el problema d’insalubritat de 

l’habitatge. 

El Sr. A.T.M. s’ha compromès a seguir el Pla de treball previst pels Serveis Socials.  

 

 

VIA PÚBLICA 

 

4.8) Exp. 778/2015.- Atesa la documentació aportada per la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

adjunta a la sol•licitud de llicència d’ocupació de la via pública per a la col•locació d’una 

terrassa, es va iniciar l’expedient corresponent.  

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20/07/2015 en què han informat 

favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col•locació d’una terrassa, a la Rambla Recolons, 12, d’aquesta localitat. Examinada la 

documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 

PRIMER. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública a la Sra. Cristina Delgado Gimeno, 

i domicili a Rambla Recolons, 12, per a la col•locació d’una terrassa pel període comprès 

entre el 30/07/2015 al 31/08/2015, en què s’hi instal·laran: 

 — Taules 5.  

— Cadires 20.  

Es tindran en compte les següents observacions: 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es podrà ocupar l’espai del passeig de 10,00 m de llarg per 2,00 m d’ample, i una 

superfície de 20,00 m². 

 No s’obstaculitzarà l’accés al banc adjacent i a la font d’aigua, deixant un pas lliure 

mínim d’1,50 m, tant longitudinalment com transversalment pel pas dels vianants pel 

passeig. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars. 

 



SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 20 m2, tanmateix pels dies 

de Festa Major (1 i 2 d’agost), s’autoritza l’increment de l’ocupació en 12 m² per a 3 taules i 

12 cadires més. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. Simultàniament s’aprova la 

liquidació de la taxa per import de 82,56 €. Donat que ja havia estat prèviament ingressat 

l’import de 79,20 €, queden pendents d’ingressar 3,36 €.  

 

4.9) Exp. 731/2015.- Autoritzar al Sr. ---------, l’ocupació amb contenidor de runes, de 30 m² 

de via pública durant 2 dies al C/ Alt Urgell, 13. 

.... 

 

4.10) Autoritzar a la Sra------, l’ocupació amb contenidor de runes, de 15 m² de via pública 

durant 1 dia al C/ Termes Romanes, 4-6. 

...... 

 

4.11) Autoritzar a la Sra. ------, l’ocupació amb camió per mudança, de 10 m de via pública 

durant 1 dia a l’Av. Sant Maurici,4; Termes Romanes,11 i Pla i Daniel, 20. 

...... 

 

MEDI AMBIENT 

 

4.12) Aprovar la devolució de les fiances de 40 € cadascuna dipositades durant la campanya 

“Fes el teu adob” als compostaires : 

 

- E.S.O. 

- P.N.S. 

 

OBRES I SERVEIS 

 

4.13) Exp. 308/2015.-  Aprovació Pla de Seguretat obra  Millora ferm pista atletisme i de 

diversos carrers del nucli. 

 

Atès el contracte d’obres del Projecte de Millora ferm pista atletisme i de diversos carrers del 

nucli, adjudicat en sessió de la Junta de Govern del dia 29 de juliol de 2015. 

 

Atès el Pla de Seguretat i Salut de les Obres que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.  

 

Atès l’informe favorable del tècnic Sr. Abel Bernal Díaz. 

 

De conformitat amb l’ establert a l’ article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24  d’ octubre, 

pel que s’ estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 

Construcció i l’ article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, es proposa i la Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents, 

ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa RUBAU – TARRES 

SAU, per a l’execució de l’obra Projecte de Millora del ferm de la pista d’atletisme. 



 

SEGON. Notificar aquest acord al contractista  de les obres i al Coordinador de Seguretat qui 

ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral. 

 

4.14) PROPOSTA DE  DECLARACIÓ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 

COM A PRIORITARIS O PERTANYENTS A SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS, EN 

APLICACIÓ DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 

2015.  

 

Vistes les previsions realitzades per la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2015, en el seu article 21. Dos. que limita la contractació de 

personal temporal, nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins als 

casos excepcionals, per cobrir necessitats urgents i inajornables restringits als sectors, 

funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament 

dels serveis públics essencials,  

 

Atès que el personal destinat a les Escoles Bressol està quantificat segons les ràtios mínimes 

establertes pel departament d’ ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

 

Atès que la dotació de personal  a la biblioteca  no permet l’adequada cobertura del servei  en 

situacions coma ara  baixes del personal, 

 

Atesa la circumstància que es dona respecte del lloc de treball de conserge, quan es tracta 

d’un servei unipersonal en determinats edificis i instal·lacions,  

 

Atès que la plantilla contractada d’Oficials de 1ª, Oficials de 2ª ,  i peons adscrits a la Brigada 

Municipal es el número imprescindible per tal d’assegurar el manteniment dels edificis 

públics Municipals i de les tasques desenvolupades pel departament de Manteniment i Serveis 

a la via pública de manera directa,  

 

Atesa l’especial consideració que l’article 21.Uno.2.C de la Llei 36/2014 de 26 de desembre 

dona al servei de la Policia Local, considerant la necessitat de garantir el número actual de 

personal administratiu de la Corporació, 

 

Atesa l’ especial conjuntura que es pot donar en determinades Unitats de prestació de servei 

dotades unipersonalment,  

 

Atesa la necessitat de mantenir el personal disponible a l’àmbit dels serveis de joventut i 

d’esports, 

 

Atès que tots els serveis i prestacions enumerades son prioritaris pel servei que aquesta 

administració ha de prestar a la ciutadania i són serveis públics essencials dintre de les 

competències que la normativa atribueix a l’Administració Local,  

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 

les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de 

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.   

135,   de data  15/07/2015, en relació a les matèries de personal. 



Per tot això,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, ACORDS,  

 

Primer.- Declarar, en el context de les determinacions de l’article 21.dos de la Llei 36/2014 

de 26 de desembre, serveis prioritaris que afecten  la prestació de serveis públics essencials, 

els llocs de treball que a continuació es detallen:  

Directors/res, Educadors/res infantils, de la Llar d’Infants, 

Policies del cos de Policia Local. Auxiliars de Biblioteca. Conserges dels diferents centres 

esportius i educatius. Auxiliar tècnic informàtic. 

Oficials de 1ª, Oficials de 2ª cementiri, Peons  de la Brigada Municipal, 

Personal administratiu adscrit als grups A1, A2, C1 i C2,  

Tècnic/a d’esports i tècnic/a de Joventut, Dinamitzador. 

 

Segon.- Establir respecte d’ Unitats amb dotació unipersonal, la possibilitat de rebre la 

consideració de servei prioritari sempre que es justifiqui la necessitat urgent i inajornable del 

servei que s’hagi de prestar.  

 

Tercer.- Comunicar el present acord al departament de Recursos Humans, a la Junta de 

Personal. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.15) Expedient núm.: 978/2015  

  

Vista la necessitat urgent de disposar d’ una persona amb els coneixements que pugui exercir  

les funcions pròpies d’un tècnic d’administració general a adscriure als serveis jurídics de 

l’administració general d’ aquest ajuntament per tràmit d’urgència , en tant que en aquests 

moments els serveis propis no poden absorbir el volum de feina, i és deure d’aquesta 

administració  garantir la tramitació dels expedients. 

 

Atès que aquestes funcions han estat declarades de servei prioritari i essencial. 

 

Vist allò que disposen els articles 291.3 del TRLMRLC i 94 del reglament  al servei de les 

entitats Locals  la Junta de Govern Local per unanimitat, 

 

ACORDA: 

 

PRIMER. Contractar per tràmit de màxima urgència  el Sr. David Aguilá Rodríguez  per a 

desenvolupar les tasques  corresponents a un tècnic d’administració general  mitjançant un 

contracte temporal  a temps parcial, en la modalitat d’eventual per circumstàncies de la 

producció, de 24 hores setmanals i amb un  sou brut de 1.642,88€, per període d’ 01/09/2015 

a 31/12/2015. 

 

SEGON. Publicar aquesta  contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui. 

 

 

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, el Secretari, en dono fe.      



 


