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 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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A Caldes de Malavella, el trenta d’octubre 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, Gemma Alsina i Mir  i Maria Subirana i 

Armengol. Hi assisteix també la senyora 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) Exp. 1340/2014.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 1 i última 

de l’obra de Sociabilització del Camp dels Ninot, a favor de l’empresa EXCAVACIONES 

AMPURDAN 2000 S.L., per import de 20.128,74 €. 

 

1.2) Exp. 991/2014.- Primer.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 7 

de l’obra de l’Enllaç de l’Estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu, a favor 

de l’empresa EXCAVACIONS J TURA SL, per import de 9.617,41 €. 

 

Segon.- Aprovar les Actes de preus contradictoris de l’obra de l’Enllaç de l’Estació amb la 

Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu de data de data 30 de setembre de 2015, amb 

referència PCD001, PCD002, PCD003, PCD004, PCD005, PCD006 i PCD007. 

 

1.3) Exp. 1382/2014.- Primer.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 

de l’obra del Projecte bàsic i executiu per a Centre d'Interpretació sobre el termalisme del 

Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el fenomen Balneari), a favor de l’empresa ARGON 

INFORMÀTICA S.A., per import de 23.806,17 €. 

 

Segon.- Prendre raó de la cessió de crèdits per import de 23.806,17 € de la factura 

corresponent a la certificació núm. 2 de l’obra del Projecte bàsic i executiu per a Centre 



d'Interpretació sobre el termalisme del Pliocè (Camp dels Ninots) a l'actualitat (el fenomen 

Balneari), que presenta l’empresa ARGON INFORMÀTICA S.A., a favor de BANKIA, 

S.A.U. 

 

1.4)  Aprovar el reconeixement i liquidació de la factura núm. 518, de l’empresa Fundació 

Institut Català Paleoecologia Humana i Evolució Social, d’import 3.249,67 €, pels treballs 

d’elaboració de continguts en l’actuació del projecte de socialització del jaciment del Camp 

dels Ninots. 

 

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.      

 


