
    ESBORRANY ACTA 47/2015 

 

     SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 29 DE DESEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-nou de desembre 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 i Maria Subirana i Armengol i amb 

l’absència excusada de la Sra. Gemma Alsina i Mir . Hi assisteix també la senyora Maria 

Isabel Reig Montero. 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/2015/80, de data  28/12/2015, 

per un import  81.700,97 €. 

 

1.2) Aprovar el pagament de les despeses en concepte de desplaçaments a la Sra. Maria 

Casadevall i Viñas detallades a la declaració de data 28 de desembre, diligenciada a 

l’expedient.   

 

1.3)  Exp. 308/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 de l’obra 

de Millora del ferm de la pista d’atletisme i de diversos carrer del nucli a favor de l’empresa 

RUBAU TARRÉS S.A.U., per import de 6.160,11 €. 

 

1.4) Exp. 308/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 3 de l’obra 

de Millora del ferm de la pista d’atletisme i de diversos carrer del nucli a favor de l’empresa 

RUBAU TARRÉS S.A.U., per import de 46.402,94 €. 

 

1.5) Aprovar la proposta de despesa per import de 200 € en concepte d’aportació al projecte 

UAP! 16 a favor de la Fundació Oxfam Intermón, amb motiu de la cantada que els alumnes 

del SES de Caldes participen coincidint amb el dia de la Pau al Teatre Municipal de Girona. 

 



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

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/81, de data  28/12/2015, 

per un import 62.008,56 €.  

 

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

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/82, de data  28/12/2015, 

per un import 73.190,70 €.  

 

1.8) Aprovar i liquidar la quota anual de soci d’Òmnium Cultural corresponent a l’any 2015 

per import de 115 €. 

 

SEGON.- 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. 1193/2015.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref. 150628GIC SH - 

codi obra 012015824807) a Av. Països Catalans, 51. 

 

2.2) EXP. 661/2014.- Atès l’escrit presentat per  PGA GOLF DE CALDAS, S.A, 

representada pel Sr. David Plana Viladomat,  en el qual feia constar que  no tenia previst 

realitzar les obres per les quals va sol·licitar la corresponent llicència d’obres a PGA GOLF 

DE CALDAS, B2-15 

... 

PRIMER.- Declarar a PGA GOLF DE CALDAS, SA, representada pel Sr. David Plana 

Viladomat, desistida del procediment relatiu a la concessió de llicència d’obres. 

.... 

 

2.3) EXP. 158/2015.- PGA GOLF DE CALDAS, SA.- Concedir llicència per substituir 

l’energia solar per aerotèrmia per la generació d’ACS, calor per terra radiant i producció de 

fred i calor per fan coils d’aigua i calor, a PGA GOLF D1-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 

 

2.4) EXP. 1198/2015 (14/ 2009).- PGA GOLF DE CALDES. S.A.-  Procediment: 

Declaració de Caducitat de l’expedient administratiu de concessió de una  Llicència d'Obres 

 .... 

 

PRIMER. Incoar l’expedient de declaració de caducitat del procediment de concessió de 

Llicència Urbanística 14/2009 per la construcció d’un HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT AMB PISCINA AL SECTOR RESIDENCIAL GOLF DE CALDES. 

 

SEGON. Que es doni audiència a l’interessat amb l’objecte de que en un termini de 10 dies 

pugui presentar les al·legacions, documents i justificacions que estimi pertinents. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

2.5) EXP. 217/2015.- CASA CLUB KZ, SL.- Concedir llicència per construir un habitatge 

unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF A1-13. 



 

2.6) EXP. 1178/2015.-  Concedir llicència per talar un pi a Llac del Cigne, 814. 

... 

2.7) EXP. 1192/2015.- TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.- Concedir llicència per instal·lar 

un pal de fusta per escomesa telefònica (obra 7309833) a Can Carbonell - c/ Bellavista, 16. 

 

TERCER.- ALTRES TEMES 

 

3.1) Exp. 308/2015.- Es dóna compta de la paralització temporal de les obres del projecte de 

Millora del ferm de la pista d’atletisme i de diversos carrers del nucli signada per la direcció 

facultativa de les obres  i el contractista Rubau Tarrés S.A.U. , en la qual es deixa constància 

dels fets  que obliguen a reprendre els treballs a la primavera per una qüestió climatològica. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

 

3.2) Exp. 1041/2015.- Contracte menor d’obra 

 

PRIMER. Dur a terme el contracte relatiu  als Treballs d'adequació i manteniment de l'entorn 

de la Zona Esportiva municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 

contractista Rubau-Tarrés S.A.U. NIF A 17018813 per un import de14.843,93 € i 3.117,23 

€ d'IVA. 

.... 

3.3) Exp. 1041/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la factura de Rubau Tarrés , 

S.A.U., pels Treballs d'adequació i manteniment de l'entorn de la Zona Esportiva, per import 

de 17.961,16 €. 

 

3.4) Autoritzar el gaudi de vacances a la Sra. Maria Casadevall  i Viñas  del  dia 4 a l’11 de 

gener de 2016. 

 

3.5) Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions nominatives del pressupost 2015 per a 

les següents entitats : 

 

- CÀRITAS PARROQUIAL DE CALDES, 4.000 € 

 

3.6) Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions nominatives del pressupost 2015 per a 

les següents entitats : 

 

- ADF CADIRETES MONT-BARBAT, 3.250 € 

  

3.7) Exp. 980/2014.- Proposta de l’Alcaldia 

.... 

Primer.  Mantenir el  transvasament  d’aigua  a través de les instal·lacions municipals en alta 

provinent de la xarxa  Costa Brava Centre a l’Ajuntament de Vidreres , atenent també el 

conveni que  aquest ajuntament va signar en  el marc del compromís adoptat pel consorci 

Costa Brava (CCB) de subministrament a l’Ajuntament de Vidreres. 

  

Aquest acord es formalitzarà  i regularà  mitjançant el conveni  de col·laboració entre l’ 

ajuntament de Caldes de Malavella i l’ajuntament de Vidreres per al subministrament d'aigua 



potable per dèficit d'abastament i amb la voluntat d’evitar situacions d'emergència, segons 

proposta que s’inclou diligenciada a l’expedient. 

.... 

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.   

    


