
ESBORRANY ACTA 15/2016 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DIA: 20 D’ABRIL DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint d’abril 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 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 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 

 

A proposta de l’Alcaldia, 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/2016/24, de data 19/4/2016, per 

un import 31.742,12 €. 

 

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

A/2016/14, de data 19/4/2016, per un import 19.967,12 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.3) Exp. 1382/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 3  de 

l’obra del projecte bàsic i executiu de Centre d’Interpretació sobre el termalisme del pliocè 

(Camp dels Ninots) a l’actualitat (Fenomen balneari)  a favor de l’empresa ARGON 

INFORMÀTICA, S.A., per import de 21.243,86 €. 

 

1.4) Exp. 151/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2 i última   

de l’obra de millora de part del ferm i del clavegueram de la urbanització Can Carbonell- Fase 

I, a favor de l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, S.L., per import de 47.214,90 €. 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

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



 

2.1) 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 IBERDROLA 

COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU, per import de 0,64 €, equivalents a 

l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 1r. trimestre de 2016, que ja 

han estat prèviament ingressades. 

 

2.2) 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 IBERDROLA 

CLIENTES SA, per import de 644,87 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació 

declarat per l’empresa durant el 1r, trimestre de 2016, que ja han estat prèviament ingressades. 

 

2.3) Primer.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i 

manteniment del clavegueram corresponent al  1r trimestre 2016 de: 

 

- Nucli Caldes de Malavella 

- Urbanització Can Solà Gros I 

- Urbanització Can Solà Gros II.  

 

Segon.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre 2016 de:  

 

- Urbanització Tourist Club 

- Urbanització Aigües Bones 

- Urbanització Llac del Cigne 

- Urbanització Can Carbonell. 

 

2.4) Aprovar l’establiment del preu públic de les entrades del VIII Festival de Teatre 

d’Humor/ Toca Riure 8, fixant-lo en 10 € per obra. 

 

 

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. 107/2016  (Obres 231/2009).- -------. 

 

Assumpte: avantprojecte de reconstrucció de masia a Mas Solà del Bosc - Veïnat d'Israel 

Procediment: Caducitat d'un Expedient Administratiu (Iniciat a Sol·licitud de l'Interessat i 

per Causa Imputable a Aquest) 

 

.... 

 

PRIMER.- Declarar la caducitat i l’arxiu de l’expedient administratiu 239/2009 de concessió 

de llicència d’obres instat pel senyor -------. 

 



.... 

 

2.2) EXP. 15/2016.- . 

Primer. Atorgar la llicència urbanística a ------, per a la construcció d’una piscina a la 

parcel·la 621 de la Urbanització Llac del Cigne de Caldes de Malavella,  

...... 

 

2.3) EXP. 388/2015.- SAMIRA INVERSIONES E INMUEBLES, SL..- Concedir llicència de 

primera ocupació per un habitatge unifamiliar aïllat a Can Solà Gros II, 105- C/ Tossa de Mar, 

14 , amb llicència d’obres exp. 232/2006. 

  

.... 

 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, s’acorda: 

 

3.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

- REGINA GISPERT, administrativa turisme, mestre de reforç, del 17 al 23 de maig de 2016 

(5 dies laborables). 

- JOSEP GAUCHIA, administratiu tresoreria, del 9 al 15 de maig de 2016 (5 dies laborables). 

 

3.2) Expedient núm.: 399/2016 

Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs 

Monitor Brigada Jove 2016 

.... 

 

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

l'expedient. 

  

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

Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 

Taulell d'Edictes de l'Ajuntament,  sent la data de l’anunci en el DOGC  la que servirà per al 

còmput del termini de presentació d'instàncies. 

 

.... 

 

3.3) Expedient núm.: 400/2016 

Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs 

8 peons Brigada Jove 2016 

... 

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

l'expedient. 

  

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

Butlletí Oficial de la Província, en el Taulell d'Edictes de l'Ajuntament i la web municipal. 



 

.... 

 

3.4) Expedient núm.: 401/2016 

Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Temporal per Concurs 

2 monitors projecte J de Jove 

 

..... 

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

l'expedient. 

  

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

Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 

Taulell d'Edictes de l'Ajuntament,  sent la data de l’anunci en el DOGC  la que servirà per al 

còmput del termini de presentació d'instàncies. 

 

... 

 

3.5) Expedient nº: 397/2016 

Assumpte: CASAL D'ESTIU 

Procediment: Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més 

avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació 

 

.... 

  

  

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per al servei de CASAL 

D'ESTIU, tot convocant-ne la licitació. 

  

SEGON. Autoritzar, en quantia de 57.905,00 € més IVA (TOTAL: 70065,05€), la despesa 

que per aquest Ajuntament representa la primera anualitat de la contractació referenciada, 

amb càrrec a la aplicació  de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament 

per a l'exercici . Les anualitats restants aniran a càrrec del Pressupost Municipal dels següents 

exercicis. 

 

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 

Tècniques que han de regir el contracte del servei de CASAL D'ESTIU per procediment 

obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 

  

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant 

anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies els interessats presentin les 

proposicions que considerin convenients. 

 

3.6) Exp. 409/2016.- Memòria Valorada 

 

Atès que amb data 19 / abril / 2016  per l’alcaldia es detectà la necessitat de realitzar obres a 

Substitució i millora fusteries, rehabilitació i adequació de l’envolvent i sistema de seguretat, 



degut a necessitat de simultanejar les obres total o parcialment amb les obres de rehabilitació 

del Castell de Caldes, que es pot qualificar com a Obres de manteniment i millora del Castell 

de Caldes. 

 

Atès que amb data 19 d’abril de 2016 es va emetre informe per secretaria sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considerava que la motivació de la necessitat 

del projecte resulta suficient. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, la Junta de Govern Local acorda: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la Memòria Valorada per treballs de manteniment i millora del 

Castell de Caldes. 

 

SEGON. Sotmetre [si s'escau] el projecte d'obres a informació pública pel període de trenta 

dies  mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d'anuncis 

de l'Ajuntament. 

 

TERCER.  En el cas de no presentar al·legacions al projecte, s'emeti un informe- proposta de 

secretaria, i es doni trasllat a aquesta Junta de Govern de l'expedient per a la seva resolució 

definitiva. 

 

3.7) Exp. 365/2016 

Títol: Convocatòria de Subvencions en matèria d’Ajuts Socials 

 

En relació la provisió d’alcaldia del dia 4 d’abril de 2016 i en relació la tramitació de la 

convocatòria d’Ajuts Socials, emeto el següent, 

 

INFORME-PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Ateses les bases d’ajuts socials de l’ajuntament de Caldes de Malavella aprovades en sessió 

ordinària del Ple de 26 de març de 2012 (BOP núm. 74 de 17 d’ abril)  i modificades, 

mitjançant acord adoptat en sessió extraordinària del Ple del 4 d’abril de 2016 (BOP núm. 78 

de 25 d’abril). 

 

Atès que s’ha considerar convenient per la Junta de Govern Local efectuar la convocatòria i 

concessió dels següents Ajuts Socials: 

  

Convocatòria  Termini de 

sol·licituds 

Pressupost  

Ajuts d’urgència social Durant tot l’any 3.000,00 

Ajuts socials en règim de concurrència competitiva 

Ajuts a nens i joves per 

assistir a les activitats 

esportives i de lleure “Casal 

d’Estiu” i “Casalet d’Estiu” 

Del 25 d’abril al 14 

de maig de 2016  

4.000,00€ 

Ajuts per escolarització de 

nens/es de 0 a 3 anys que es 

trobin en situacions 

Del 30 de maig al 

13 de juny de 2016 

7.000,00 € 



socioeconòmiques 

desfavorides 

Ajuts per a les activitats 

d’educació i esports 

permanents 

Del 29 d’agost al 12 

de setembre de 

2016 

4.100,00 € 

Ajuts per sortides escolars Del 3 al 17 

d’octubre de 2016 

3.000,00 € 

 

.... 

 

PRIMER: Efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’ajuts 

socials per a l’any 2016, d’acord amb el calendari, pressupost, i amb el text que figura en 

l’Annex de la present resolució corresponent a les bases aprovades pel Ple en data 22 de març 

de 2012 i modificades, mitjançant acord de Ple del dia 4 d’abril de 2016. 

..... 

 

3.8) Exp. 59/2016.-  Concedir un ajut del 34% (110,50 €/mes) del cost del SAD de l’usuari 

M.S.F., segons la comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 12 d’abril de 2016. 

 

3.9) Exp. 23/2016.- Ajut social d’urgència. 

 

Concedir un ajut social urgent a la Sra. A.R.S. per fer front el pagament de l’import de l’alta 

de subministrament elèctric, per import de 148,86 €, que seran abonats directament al c/c de 

l’empresa subministradora que figura a l’informe social. 

Serà obligació de la beneficiària complir el Pla de treball establert amb els serveis socials 

municipal. 

 

3.10) Exp. 426/2016.- Vista la sol·licitud formulada, la Junta de Govern Local, per 

unanimitat, acorda: 

 

- Autoritzar la Colla Gegantera de Caldes de Malavella el trasllat al lloc de les diferents 

activitats culturals, trobades, concentracions, etc,:  els gegants i el vehicle  TOYOTA LAND 

CRUISER  matrícula 7249DXP. 

 

- Aquest vehicle serà cedit per a les sortides programades al calendari 2016 adjuntat a la 

petició. 

 

- Serà conduït per alguna de les persones designades a la dita sol·licitud.  

 

- Per poder disposar del vehicle s’avisarà amb la suficient antelació al telèfon de 

l’Ajuntament, per així poder lliurar les claus, que s’hauran de recollir a les dependències de la  

Policia Local, i es trobarà aparcat a la Plaça Cruïlles. 

 

3.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0037597, a nom de --------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 



Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:15 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100047 

c. Agent denunciant: 014  

d. Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 06 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE 

h. Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin 

d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de 

protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta 

identificació. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 60.06 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals , pel fet de: No dur identificats els gats, els 

gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir 

els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa 

amb relació a aquesta identificació. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

àmbits de competència de la Generalitat. 

 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0037597 a nom de -------- per presumpte 

infracció de l’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No 

dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord 

amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la 

normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 

 

2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol (Regidora de Seguretat i Convivència, 

Urbanitzacions i Joventut) procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de 

Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i 

delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment. 

 

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador. 

 

3.12) Sol·licitar a DIPSALUT la seva col·laboració en els programes Pt05 i Pt06 d’avaluació 

higiènica i sanitària a les piscines d’ús públic i de suport a la gestió del risc derivat de les 

piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipals, a les piscines que es relacionen a 



l’informe de l’Enginyer Assessor Municipal de data 19 d’abril de 2016  que figura 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.   

  



 


