
    ESBORRANY ACTA 33/2015 

 

     SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 16 DE SETEMBRE DE 2015 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el setze de setembre 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  extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. 

Sergi Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i 

Armengol. Hi assisteix  també la senyora 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/2015/55, de data  15/9/2015 , per 

un import 32.607,93 €. 

 

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

A/2015/41, de data 15/9/2015, per un import 1.573 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

SEGON.-  ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

2.1) Donat que el conveni actual que possibilita el treball de la becària de l’oficina de turisme 

els diferents caps de setmana finalitza aquest dia 14 de setembre i que precisament aquestes 

són unes dates d’acumulació de tasques a l’oficina de turisme principalment dedicada a la 

preparació de la Fira de l’Aigua i la posta en marxa del programa “Elabora’t”, es creu 

convenient per la bona marxa del servei que l’actual becària segueixi amb les tasques que duia 

a terme, ara mitjançant una relació laboral i fins a la signatura d’un nou conveni que permeti 

la disponibilitat d’un nou/va becari/becària. 

 

Per l’exposat s’acorda efectuar la contractació de la Sra. Laura Torre del Moral, amb les 

condicions descrites a la proposta que figura a l’expedient. 

 



2.2) Exp. 903/2015.- Assumpte: Professor/a programa de reforç educatiu de Caldes de 

Malavella 

 

Vista de la necessitat de contractació d’una plaça de Professor/a per al programa de reforç 

educatiu de Caldes de Malavella, en règim de personal laboral temporal, mitjançant un 

concurs i procediment per tràmit d’urgència a fi de cobrir de manera ràpida i àgil el lloc. 

  

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la citada selecció de personal i de 

conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: 

  

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, en els termes en que figuren en 

l'expedient. 

  

SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el   

Taulell d'Edictes i en la Seu Electrònica de l'Ajuntament.  

 

2.3) Concórrer a la convocatòria de les subvencions de la diputació de Girona per a les 

despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, curs 2024- 2015. 

 

2.4) Sol·licitar a DIPSALUT la seva col·laboració en el programa Pt10. Programa de suport 

econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, corresponent al 

Catàleg 2015. 

 

2.5) Exp. 478/2015.-  Aprovació Pla de Seguretat obra  construcció d’una pista d’Skate- Fase 

I Obra civil 

 

... 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa APLICACIONS I 

MANTENIMENTS DABAU, S.L., per a l’execució de l’obra de construcció d’una pista 

d’Skate- Fase I Obra civil 

 

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. 

 

2.6) Expedient núm.: 978/2015  

  

La Junta de Govern local del proppassat   26/08/2015  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, així com  que aquestes funcions han estat declarades de servei prioritari i essencial 

va  acordar 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. 



 

Es constata en aquests moments la baixa d’una persona  que efectuava aquestes funcions , 

essent necessari procedir  a cobrir en el possible la mancança que es produeix, atenent el 

termini de baixa que es preveu, i  el fet que el Sr. Aguilá havia estat contractat a temps 

parcial. 

 

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. Augmentar en horari el  contracte que per tràmit  de màxima urgència  es va 

efectuar al  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, que ara passarà a ser a temps 

complert  i d’acord amb: 37,5 hores setmanals i amb un  sou brut de 2.567,00€, pel període de 

21/09/2015 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.      


