AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 40/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 11 DE NOVEMBRE DE 2015

A Caldes de Malavella, l’onze de novembre 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. APROVACIÓ ACTES NÚM. 37/2015 CORRESPONENT A LA SESSIÓ
DEL DIA 28 D'OCTUBRE
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta núm. 37/2015, corresponent a la sessió del dia
28 d’octubre.
SEGON. 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/2015/67, de data 10/11/2015,
per un import 42.186,28 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2015/49, de data 10/11/2015, per un import 15.695,39 €, que figura diligenciada a
l’expedient.
1.3) Exp. 419/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 1 i última
de l’obra de Millora envolvent tèrmica del CEIP Sant Esteve, a favor de Cristalerias Tordera,
S.L., per import de 99.867,56 €.
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:
2.1) EXP. 1017/2015.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L..- Denegar la llicència
per obertura i reposició de 12 m de rasa per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió
subterrània. Substitució de línia elèctrica b.t. aèria existent per nou conductor RZ-95AL.
Instal·lació de nova caixa B.T. per efectuar nou subministrament. Instal·lar nova conversió
aèria/subterrània BT (ref. GIP151646) a c/ Girona, 48, ja que, en els arxius municipals no
consta cap llicència al respecte d’obres que s’hagin de realitzar al c/ Girona 48. Mentre el
titular afectat (LLARPRESTIGI PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES SL) no justifiqui la
necessitat del subministrament provisional que implica l’obertura i reposició de rasa en el c/
Girona i la substitució d’un tram de línia aèria per un nou conductor, no es podrà concedir la
necessària autorització.

QUART. ALTRES ASSUMPTES
- OBRES I SERVEIS
3.1) Exp. 775/20158.- Pla Seguretat actuació adaptació contra incendis
Atès el Contracte menor per a l’Actuació urgent d’adaptació contra incendis del Pavelló
Municipal., adjudicat en sessió de la Junta de Govern del dia 21 d’octubre de 2015.
Atès el Pla de Seguretat i Salut que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.
Atès l’informe favorable de la tècnica Sra. Gemma Torras i Oliveras.
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 PACISA S.L., per
a l’Actuació urgent d’adaptació contra incendis del Pavelló Municipal.
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.
3.2) Exp. 558/2014.- Atès l’informe tècnic emès, s’aprova la devolució de l’aval dipositat per
garantir l’obra d’urbanització d’un Tram del c/ Sant Sebastià dipositat per DETOT GRUP
CENTRE COMERCIAL S.L.
3.3) Exp. 963/2015.- Contracte serveis neteja Escola la Benaula.
...

PRIMER. Aprovar el contracte menor de servei de neteja de les noves instal·lacions de
l’escola la Benaula amb el contractista MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA, S.L.,
per import de 19.819,80 euros IVA inclòs, de conformitat amb les condicions imposades a la
invitació formulada al licitador i d’acord amb les apreciacions contingudes a l’informe dels
serveis tècnics de data 11 de novembre de 2015.
......
3.4) Exp. 1074/2015.- Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons Ordre ARP/2207/2015, de 28 de
setembre, per la qual es convoquen per a l’any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible;
per dur a terme actuacions puntuals i construcció d’obra civil per al manteniment de vials
aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, per import de 27.565,62 €.

- POLITIQUES DE BENESTAR I SERVEIS SOCIALS
3.5) Exp. 1279/2014.- Conveni autorització d’ús Associació Famílies Abeona
Primer.- Aprovar la proposta de conveni per a l’autorització d’ús de part de l’immoble de les
antigues escoles de Franciac a l’Associació de Famílies Abeona, d’acord amb la proposta de
conveni que figura a l’expedient i que s’incorpora al present acord.
........
3.6) Exp. 135/2015.- Ajut social d’urgència.
Concedir un ajut social urgent a les famílies M-B, M i L-I per pagament deute en concepte
de material escolar i/o llibres del Curs escolar 2014-2015, per import de 405,50 €. Aquest
import serà abonat directament al compte de l’AMPA del Centre indicat a l’informe social.
Serà obligació dels beneficiaris complir el Pla de treball establert amb els serveis socials
municipal.

- VIA PÚBLICA
3.7) Autoritzar al Sr. ----, l’ocupació amb bastides, de 35 m² de via pública durant 3 dies al C/
Girona, núm. 19.
S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles
precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en
especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles.
....

- SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
3.8) ANTECEDENTS

Considerades les denúncies formulades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit
sobre fets de la circulació en les vies urbanes del terme municipal, objecte dels expedients
sancionadors que es relacionen en el llistat que s’uneix a la resolució i conclosa la instrucció
d’aquests expedients al no haver-se presentat al·legacions, constituint els fets denunciats
infraccions als preceptes de l’Ordenança Municipal de Circulació i de l’Ordenança
Reguladora de les zones d’estacionament amb limitació horària, la Llei de Tràfic i Seguretat
Vial i reglaments que la desenvolupen, procedeix imposar un multa, a cada un dels infractors
inclosos en la relació que a continuació es cita, juntament amb la pèrdua corresponent de
punts del permís o llicència de conducció que en cada cas es detalla:
Expedient
Nom i cognoms
2015/0004728 ----

Normativa
146. 1 Reglament General Circulació Llei 18/2009

Fet denunciat
No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un semàfor / No respetar,el
conductor de un vehículo, la luz roja de un semáforo
Import
200

Punts
4

FONAMENTS
1.
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en la seva redacció donada per la
Llei 18/2009, de 23 de novembre (LSV).
2.
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de
circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990
de 2 de març (CIR).
3.

Ordenança Municipal de Circulació publicada en BOPG núm. 141 de 23/07/2010

4.
D’ acord amb el que estableix l’ article 71.4 de la LSV la competència per sancionar
les infraccions a les normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon a l’ Alcalde,
que pot delegar la competència.
5.
Aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 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
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
Acord:
1. Imposar la sanció proposada per l’instructor de l’expedient, per haver infringit el precepte
indicat, amb la corresponent pèrdua de punts del permís o llicència de conducció segons la
relació esmentada.

2. Oferiment dels Recursos i dels terminis de pagament procedents legalment.
3. Donar trasllat de la resolució a la Unitat de Sancions de Trànsit del Servei de Gestió
Tributària del Consell Comarcal de la Selva perquè procedeixi a la seva notificació als
interessats.
- ORDRES D’EXECUCIÓ
3.9) Exp. 1058/2015.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de novembre
de 2015 pel qual es corrobora que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de
conformitat amb el que disposa l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, emeto la següent proposta d’incoació de procediment d’ordre d’execució:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Mitjançant informe dels serveis tècnics de data 4 de novembre de 2015, es posa de
manifest que a la parcel·la 276 de la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer Jaume
Balmes de Caldes de Malavella, amb referència cadastral 1811716DG8311S0001BP,
propietat de GRASSINT, SL segons consta a les dades cadastrals vigents, presenta el següent
estat:


Parcel·la sense edificar.



Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i
tot de tipus sanitari.



Presència d’arbres o branques seques que presenten un risc de caiguda.



Presència de residus sòlids urbans: plàstics, runa.



Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via
pública.



Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.

TERCER. En data 6 de novembre de 2015 el Tècnic d’Administració General emet informe
jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
—

L’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text

—
—
—

Refós de la Llei d’Urbanisme.
L'article 77 i següents del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per tot l’exposat, de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i atès que l’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la
Junta de Govern Local en virtut de la delegació de competència efectuada per Decret
d’Alcaldia 115/2015 de data 19 de juny de 2015 (BOPG 15/07/15), qui subscriu eleva a
aquest òrgan la següent
PROPOSTA D’INCOACIÓ
PRIMER. Incoar el corresponent expedient administratiu per a la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes legalment respecte la parcel·la 276 de
la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer Jaume Balmes de Caldes de Malavella, amb
referència cadastral 1811716DG8311S0001BP, propietat de GRASSINT, SL, consistent en
les següents actuacions:


Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes
vegetals i tota la vegetació seca.



Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que
s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.



Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.



Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.



Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els
residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques
encomanades.



Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja
tant la via pública com la vorera.



En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no
comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

SEGON. De conformitat amb l’establert a l’article 87 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu (10) dies, als efectes que pugui comparèixer i tenir
accés a l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que

estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en
el seu cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions.
TERCER. Tot l’anterior s’entén sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.10) Exp. 1059/2015.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de novembre
de 2015 pel qual es corrobora que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de
conformitat amb el que disposa l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, emeto la següent proposta d’incoació de procediment d’ordre d’execució:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Mitjançant informe dels serveis tècnics de data 4 de novembre de 2015, es posa de
manifest que a la parcel·la 639 de la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer
Serrallonga de Caldes de Malavella, amb referència cadastral 2319513DG8321N0001OY,
propietat de BANKIA, SA segons consta a les dades cadastrals vigents, presenta el següent
estat:


Parcel·la sense edificar.



Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i
tot de tipus sanitari.



Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via
pública.



Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.

TERCER. En data 6 de novembre de 2015 el Tècnic d’Administració General emet informe
jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
—
—
—
—

L’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
L'article 77 i següents del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i atès que l’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la
Junta de Govern Local en virtut de la delegació de competència efectuada per Decret
d’Alcaldia 115/2015 de data 19 de juny de 2015 (BOPG 15/07/15), qui subscriu eleva a
aquest òrgan la següent
PROPOSTA D’INCOACIÓ
PRIMER. Incoar el corresponent expedient administratiu per a la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes legalment respecte la parcel·la 639 de
la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer Serrallonga de Caldes de Malavella, amb
referència cadastral 2319513DG8321N0001OY, propietat de BANKIA, SA, consistent en les
següents actuacions:


Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes
vegetals i tota la vegetació seca.



Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que
s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.



Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.



Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els
residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques
encomanades.



Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja
tant la via pública com la vorera.



En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no
comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

SEGON. De conformitat amb l’establert a l’article 87 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu (10) dies, als efectes que pugui comparèixer i tenir
accés a l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que
estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en
el seu cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions.
TERCER. Tot l’anterior s’entén sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.11) Exp. 1060/2015.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 4 de novembre
de 2015 pel qual es corrobora que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de
conformitat amb el que disposa l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, emeto la següent proposta d’incoació de procediment d’ordre d’execució:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Mitjançant informe dels serveis tècnics de data 4 de novembre de 2015, es posa de
manifest que a la parcel·la 185 de la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer del Llac,
de Caldes de Malavella, amb referència cadastral 1814616DG8311S0001IP, propietat de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA segons consta a les dades cadastrals
vigents, presenta el següent estat:


Parcel·la sense edificar però amb tanca perimetral.



Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i
tot de tipus sanitari.



Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.

TERCER. En data 6 de novembre de 2015 el Tècnic d’Administració General emet informe
jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
—
—
—
—

L’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
L'article 77 i següents del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per tot l’exposat, de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i atès que l’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la
Junta de Govern Local en virtut de la delegació de competència efectuada per Decret
d’Alcaldia 115/2015 de data 19 de juny de 2015 (BOPG 15/07/15), qui subscriu eleva a
aquest òrgan la següent
PROPOSTA D’INCOACIÓ

PRIMER. Incoar el corresponent expedient administratiu per a la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes legalment respecte la parcel·la 185 de
la urbanització Llac del Cigne, ubicada al carrer del Llac, de Caldes de Malavella, amb
referència cadastral 1814616DG8311S0001IP, propietat de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA, consistent en les següents actuacions:


Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes
vegetals i tota la vegetació seca.



Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.



Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els
residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques
encomanades.



Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja
tant la via pública com la vorera.



En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no
comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

SEGON. De conformitat amb l’establert a l’article 87 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu (10) dies, als efectes que pugui comparèixer i tenir
accés a l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que
estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en
el seu cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions.
TERCER. Tot l’anterior s’entén sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
La proposta és aprovada per unanimitat.
- ALTRES ASSUMPTES

3.12) Exp. 1081/2015.- Vista la Resolució EMO/204/2015, de 23 de juny, que obre la
convocatòria per al 2015i s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que
hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.
La base 2 de l’annex 1, Entitats beneficiàries, estableix, que ho poden ser els ajuntaments de
Catalunya que es determinin en la distribució territorial de cada convocatòria i els consells
comarcals que constin a l’annex 6 de l’Ordre. Donat que el municipi de Caldes de Malavella
no hi consta, és el Consell Comarcal com a ens beneficiari qui pot demanar la sol·licitud. Les
contractacions corresponents als municipis requereixen acords de l’òrgan de govern de
l’entitat local aprovant la presentació de la sol·licitud i l’execució de projecte per part del
Consell Comarcal , indicant el nombre de contractes de treball que se sol·liciten.

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER.– Aprovar la participació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella en la
convocatòria d'ajuts Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, del Servei d’Ocupació de
Catalunya, per a la realització del programa treball i formació adreçat a persones en situació
d’atur, prioritàriament a partir de 450 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació.
SEGON.- Aprovar la presentació de la sol·licitud i l’execució del projecte “Actuacions de
neteja, conservació i manteniment de lleres de la riera Santa Maria”, amb dos treballadors, per
part del Consell Comarcal de la Selva.
3.13) Exp. 1081/2015.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la
Selva per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o del subsidi per desocupació (EMO/204/2015).
Delegar la signatura del present conveni al Regidor Sr. Sergi Mir i Miquel.
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.

