
ESBORRANY ACTA 4/2013 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DIA: 3 DE FEBRER DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el tres de febrer de dos mil setze, 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 assisteixen també les senyores Ma. Mercè Rossell i Rius i 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/2016/3, de data  2/2/2016, per un 

import 33.721,79 €. 

 

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

A/2016/5, de data 2/2/2016, per un import 8.774,04 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.3) Aprovar la proposta de despesa per a l’actualització del projecte d’organització de la 

neteja de les dependències municipals a càrrec de ISR Instituto SR para la Gestión, Formación 

y Consultoria de Servicios, S.L., per import de 3.025 €, IVA inclòs. 

 

1.4) Aprovar la proposta de despesa per a la contractació del Grup Xaranga Damm-er per a 

l’actuació del dia 29 d’abril, pel preu de 1.452 €. 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 

2.1) Aprovar les liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

béns de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ONO SA 



equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant els següents 

períodes: 

- 2n. Trimestre 2015: 28,30 € 

- 3r. Trimestre 2015: 26,52 € 

- 4t. Trimestre 2015: 27,01 € 

 

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

de domini públic local, per la companyia subministradora de gas GAS NATURAL 

DISTRIBUCION SDG SA per import de 7.135,85 €, equivalents a l’1’5 % de l,’import de 

facturació declarat per l’empresa durant l’exercici 2015. 

 

2.3) Aprovar les liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

béns de domini públic local, per la companyia GAS NATURAL S.U.R. SDG SA, equivalents 

a l’1’5 % de l,’import de facturació declarat per l’empresa durant l’exercici 2015, pels 

següents subministraments i imports: 

 

- Subministra electricitat:                        9,05 € 

- Subministra gas:                                 855,86 € 

Total taxa :                                          864,91 € 

 

2.4) Aprovar les liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

béns de domini públic local, per la companyia GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 

SA, equivalents a l’1’5 % de l,’import de facturació declarat per l’empresa durant l’exercici 

2015, pels següents subministraments i imports: 

 

- Subministra electricitat:                    569,48 € 

- Subministra gas:                               570,16 € 

Total taxa :                                      1.139,64 € 

 

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

de domini públic local de la companyia subministradora d’energia elèctrica FACTOR 

ENERGIA SA, per import de 110,46 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació 

declarat per l’empresa durant l’exercici 2015. 

 

2.6) Aprovar el padró fiscal per la Taxa clavegueram tipus B corresponent al 4t Trimestre 

2015, d’import 1.810,67 €. 

 

 

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. 1175/2015.- ------.- Concedir llicència per construir tanca mitgera a Malavella 

Park, 67-C - c/ Puig Sacalm, 61. 

...... 



3.2) EXP. 1388/2014.- ILNAR 5000 SL, representat per MARK THOMAS McINERNEY.-

Concedir llicència per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF A1-

05. 

...... 

 

3.3) EXP. 53/2016.- -------.- Atès que en data 28 de gener de 2016,  es van iniciar les tasques 

de comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat 

de floristeria ubicada a c/ Vall-llobera, 34. 

  

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 l’activitat de floristeria ubicada a c/ Vall-llobera, 34, sense perjudici de les futures 

que es portin a terme. 

....... 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

A proposta de la regidoria delegada, per unanimitat, s’acorda: 

 

4.1) Retribuir al Sr. ----- amb una gratificació de 120,51 € per haver efectuat tasques de cap de 

la brigada d’obres durant el període de gaudi de vacances i assumptes particulars i baixa 

d’ILT del titular, de l’11 al 21 de gener de 2016. 

 

4.2) Exp. 66/2016.- Proposta  de la regidora  

 

Havent presentat la Sra. Ariadna Montoya Pelegrin renúncia al seu contracte de treball de 

dinamitzadora juvenil amb data efectes 31 de gener de 2016. 

 

Vista la necessitat urgent de disposar d’ una persona  que pugui dur a terme les funcions 

pròpies d’un Dinamitzador Juvenil i que permeti seguir amb el programa de dinamitzador 

juvenil del municipi. Que realitza unes tasques molt necessàries i convenient en el món social  

juvenil del nostre municipi , no podent  ajornar la seva contractació. 

....... 

PRIMER. Contractar per tràmit de màxima urgència al  Sr. ARAM ESTIU GRAUGES, com 

a dinamitzador 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 1.031,26 € / 

mes, per període d’ 03/02/2016 a 02/05/2016 i/o fins la convocatòria pública del procés 

selectiu. 

......... 

4.3) Exp. 98/2016.- Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ----- del curs P-I. 

 

4.4)   Atès l’informe realitzat per la Comissió d’Avaluació, en data 29 de gener de 2016, 

d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Aprovar els Ajuts per a l’escolarització de nens/es de 0 a 3 anys que es trobin en 

situacions socioeconòmiques desfavorides, a les sol·licituds que figuren a continuació, per 

l’import que s’indica, per al curs 2015- 2016. 



 

NEN PUNTUACIÓ 

ECONÒMICA 

PUNTUACIÓ 

SOCIAL 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

QUANTIA 

AJUT 

     

--------- 60 PUNTS 15 PUNTS 75 PUNTS 40% 

---------- 60 PUNTS 10 PUNTS 70 PUNTS 25% 

 

..... 

4.5) Aprovar la petició d’accés al Servei d’Informació XIFRA Empreses, que ofereix la 

Diputació de Girona als ens de la demarcació gratuïtament.  

 

4.6) Exp. 93/2016.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Sebastià Padilla Rodríguez (Bar 

Termic), 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. 

...... 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Sebastià Padilla Rodriguez 

(Bar Termic), i domicili a la Plaça de l’Ajuntament núm. 9, per a la col•locació d’una terrassa  

pel període comprès entre el 13 i el 14 de febrer de 2016, en què s’hi instal•laran: 

—   Taules 10. 

— Cadires 60. 

— Ombreles 

— Protecció: Jardineres. 

....... 

4.7) Exp. 51/2016.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Enric Vilalta Genís (Bar Joker), 

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. 

....... 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Enric Vilalta Genís (Bar 

Joker), i domicili a l’Av. Sant Maurici, 8, per a la col•locació d’una terrassa  pel període 

comprès entre el 2 de gener i el 30 de desembre de 2016, en què s’hi instal•laran: 

—   Taules 5 

— Cadires 20 

— Protecció: Jardineres 3. 

........ 

4.8) Assumpte: Exp. 2015/0010128, per infracció de l’article 065 .05. CE  de la Llei 6/2014 

de 7 d’ abril. 

........ 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’Instructor amb número 

d’expedient 2015/0010128 

...... 

4.9) Exp. 1132/2015.- INFORME PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL 

...... 

 



Primer.- Admetre a tràmit i iniciar l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 

instada per ------ per uns presumptes perjudicis el vehicle d’aquesta amb número de matrícula 

0813DNB. 

........ 

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.   

    

 


