
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  

 

ACTA 21/2016 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DIA: 1 DE JUNY DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, l’u de juny 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 Sres. Mercè Rossell i Rius i Maribel 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/2016/31, de data  1/6/2016, per 

un import 134.420,56 €. 

 

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

A/2016/20, de data 30/5/2016, per un import 18.028,44 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda: 

 

2.1) Aprovar el padró fiscal per la Taxa clavegueram tipus B corresponent al 2n Trimestre 

2016, d’import 1.818,43 €. 

 

 

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. 593/2016.- COSAVILA, SL..- Concedir llicència de primera ocupació per un 

habitatge unifamiliar aïllat a Llac del Cigne, 690, amb llicència d’obres exp. 195/2004. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

3.2) EXP. 559/2016.- MBD REAL ESTATE GROUP, SL..- Concedir llicència de primera 

ocupació per un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF C1-08, amb llicència 

d’obres exp. 1144/2014. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

3.3) EXP. 86/2016.- ------.- Concedir llicència per connectar desguàs a la xarxa general a Can 

Solà Gros I, 109 - c/ Josep Ma. Sert, 30. 

 

3.4) EXP. 601/2016.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L..- Concedir llicència 

per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió subterrània. Instal·lar noves caixes de b.t. per 

efectuar nous subministraments (sol. 531479 - ref. GIP160855) a PGA GOLF. sens perjudici 

de tercers afectats i dels permisos necessaris dels Serveis Territorials d’Indústria, i 

d'organismes i/o corporacions oficials i empreses de servei públic afectats per la instal·lació. 

 

 

3.5) EXP. 609/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada de 2 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref. 

160280GIC SH- codi obra 012016852979) a c/ Bastiments, 8. 

 

3.6) EXP. 585/2016.-   --------.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal 

reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i 

d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual 

s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs 

realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.  

 

Atès que en data 27/05/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a instal·lar tanca metàl·lica a c/ Mestre 

Lluís Ferrer, 3.  

 

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 instal·lar tanca metàl·lica a c/ Mestre Lluís Ferrer, 3, sense perjudici de les futures 

que es portin a terme.  

... 
 



3.7) EXP. 617/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada d'1 x 0.3 m2 per a instal·lar 1 presa (ref. 

160296GIC SH codi obra 012016853002) a Av. Països Catalans, 50. 

 

3.8) EXP. 467/2016.- ----.- Concedir llicència per avantprojecte per construir un 

habitatge a Aigües Bones, 8-I-I, respecte l’edificabilitat, ocupació i alçada reguladora de 

l’edificació, tot remarcant que si la superfície real de la parcel·la és inferior a 400 m2 caldrà 

aportar nota simple registral i justificació topogràfica de les delimitacions i del no ajust a la 

parcel·lació original. L’informe no es pronuncia sobre condicions estètiques, condicions 

tècniques, compliment de l’Ordenança per a l’estalvi de l’aigua, tanques, ni condicions dels 

espais no edificables de la parcel·la. 

 

3.9) EXP. 592/2016.- En data 20/05/2016, s'ha presentat en aquest Ajuntament comunicació 

prèvia presentada per  ------, en relació amb el canvi de titularitat de l'activitat de carnisseria 

situada al c/ Santa Maria, 32, de l’anterior titular ------ al nou titular ------, condicionant-se al 

compliment de les mesures preventives i correctores previstes al projecte tècnic de l’activitat 

inicial, en les de l’acord de concessió de llicència i a les que derivin de l’aplicació de les 

Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes mediambiental, de seguretat i 

salut i a la resta de normativa sectorial que pugui afectar a l’activitat. 

.... 

 

QUART. ALTRES ASSUMPTES. 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

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

 

- MARIA GUIX ADILLON, auxiliar serveis socials: 

  - Del 20 al 27 de juny (5 dies laborables). 

  - Del 25 al 31 de juliol (5 dies laborables). 

  - Del 8 al 16 d’agost (6 dies laborables). 

 

- Maria Casadevall i Viñas, pels dies  10, 13 i 14 de juny de 2016. 

 

4.2) Exp 639/2016.- Atesa la necessitat de constituir una borsa de treball per cobrir necessitats 

temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu/va que es produeixin en un 

període d’un any.  

... 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

 

PRIMER. D’acord amb allò que disposa l’art.  50 de la Llei 30/1992 de 26 Nov. s’acorda  la 

tramitació per urgència del present expedient. 

 

SEGON. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la 

constitució d'una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de personal de la categoria 

d’auxiliar administratiu/va que es produeixin en un període d’un any els termes en que figuren 

a l'expedient. 

 



TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores  en el Butlletí Oficial de la 

Província i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web, i Seu electrònica. 

 

4.3) EXP : 140/2016.- Tema: Nomenament de tècnics responsables. 

 

En compliment de la Provisió del regidor responsable de l’àrea d’obres i serveis;   via pública;  

medi ambient; esports; joventut, en relació amb l'expedient de contractació de l'obra de 

OBRES DE  EXECUCIÓ PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA DEL 

DRENATGE URBÀ A  CALDES DE MALAVELLA al C/ CAVALLS,   emeto la següent 

informe-proposta: 

 

TÈCNICS D’OBRA PROPOSATS: 

 

Supervisor del contracte: Gemma Torras i Oliveras 

Director Executiu de l’Obra: Miquel Grau i Botanch. 

Coordinador de Seguretat i Salut:  Abel Bernal Díaz 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.4) Exp. 150/2016.- Tema: Nomenament de tècnics responsables 

 

En compliment de la Provisió del regidor responsable de l’àrea d’obres i serveis;   via pública;  

medi ambient; esports; joventut, en relació amb l'expedient de contractació de l'obra de 

OBRES DE  EXECUCIÓ FASE 1 PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA 

DEL DRENATGE URBÀ A  CALDES DE MALAVELLA a CAN SOLÀ GROS I,   emeto 

la següent informe-proposta: 

  

TÈCNICS D’OBRA PROPOSATS: 

 

Supervisor o responsable d’obra: Miquel Grau i Botanch. 

Director d’Obra: Pau Rovira d’ABM, d’acord a l’aprovació de despesa nº proposta de ST 

06/2016. 

Coordinador de Seguretat i Salut: Jaume Valentí d’ABM, d’acord a l’aprovació de despesa nº 

proposta de ST 06/2016.  

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.5) EXP : 245/2016. Tema: Nomenament de tècnics responsables. 

 

En compliment de la Provisió del regidor responsable de l’àrea d’obres i serveis;   via pública;  

medi ambient; esports; joventut, en relació amb l'expedient de contractació de l'obra de 

CONTRACTE MENOR D'OBRES DRENATGE URBÀ  - ACTUACIÓ ENTORN PAÏSOS 

CATALANS- FASE 1,   emeto la següent informe-proposta: 

  

TÈCNICS D’OBRA PROPOSATS: 

 

Supervisor del contracte: Gemma Torras i Oliveras 

Director Executiu de l’Obra: Miquel Grau i Botanch. 



Coordinador de Seguretat i Salut:  Abel Bernal Díaz 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.6) EXP : 410/2016. Tema: Proposta de Nomenament de tècnics responsable. 

 

En compliment de la Provisió del regidor responsable de l’àrea d’obres i serveis;   via pública;  

medi ambient; esports; joventut, en relació amb l'expedient de contractació de l'obra de 

CONTRACTE MENOR MANTENIMENT I MILLORA DEL CASTELL DE CALDES ,  

emeto la següent informe-proposta: 

  

TÈCNICS D’OBRA PROPOSATS: 

 

Supervisor d’obra: Gemma Torras i Oliveras 

Director d’execució d’obra i Coordinador de Seguretat i Salut: Abel Bernal Díaz 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.7) Exp. 397/2016.  

Assumpte: CASAL D'ESTIU 

...... 
  

PRIMER. Classificar la proposició presentada per TOT OCI EDUCACIÓ, LLEURE I 

ESPORT SL, amb CIF B17452350, atenent la proposta portada a terme per la Mesa de 

Contractació, com a primer i únic candidat classificat amb una puntuació de 42 punts i una 

oferta econòmica de 112.335,70 €. 

 

SEGON. Notificar y requerir a , licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més 

avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà en què rebi el 

requeriment, presenti la documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les 

seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per 

obtenir de forma directa l'acreditació d'allò, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi 

compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64.2 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent. 

   

TERCER. Realitzats els tràmits anteriors es procedeixi a l’adjudicació i a formalitzar el 

contracte. 

  

 

4.8) Exp. 150/2016.- Atès el contracte d’obres d’execució de la Fase 1 del projecte executiu 

de les obres de millora del drenatge urbà a Can Solà Gros I, adjudicat a l’empresa 

PRODAISA, en sessió de la Junta de Govern del dia 13 d’abril de 2016. 

 

.... 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa PRODAISA,  per a 

l’execució de l’obra de la Fase 1 del projecte executiu de les obres de millora del drenatge 

urbà a Can Solà Gros I. 



.... 

 

 

4.9) Exp. 410/2016.- Atès el contracte d’obres dels Treballs de manteniment i millora del 

Castell de Caldes, adjudicat en sessió de la Junta de Govern del dia  27 d’abril de 2016. 

.... 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa ARGON 

INFORMATICA, S.A.,  per a l’execució dels Treballs de manteniment i millora del Castell de 

Caldes. 

... 

 

4.10) Exp. 5/2016.- A proposta de la regidoria de Benestar social, entitats i festes populars, la 

Junta de Govern Local acorda aprovar el Plec de condicions regulador de les adjudicacions 

d’espais de la Festa Major 2016, a la zona del recinte de la Festa Major. 

 

4.11) Exp. 23/2016.- Concedir un ajut econòmic d’urgència als tres usuaris que figuren a 

l’expedient degudament diligenciat,  per fer front al pagament del cost del casal d’estiu del 

Centre Font de l’Abella on estan escolaritzats, per import de 400 €, per usuari, que es pagaran 

directament al c/c que s’indica a l’informe social. 

 

4.12) Aprovar el llistat definitiu d’admesos a la Llar d’Infants pel curs 2016- 2017 als cursos 

de P-I i P-II, que figuren diligenciats a l’expedient. 

 

4.13) Acceptar la inscripció a la llar d’infants pel curs 2016- 2017, presentada fora de termini,  

de ------- pel curs P-1, donat que hi ha places vacants. 

 

4.14) ) Exp. 358/2016.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de 

gossos potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a 

aquest efecte, resta regulada en les següents disposicions: 

 

.... 

 

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que 

igualment s’indicaran: 

 

LLICÈNCIA NÚM. 83/2016 

 

Titular: ---- 

DNI: ------ 

Domicili: C/ Joan Miró, 16- Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- VULKANO   Data naixement: 27/10/2015 

   Raça- DOBERMAN   Núm. identificació: 941000018373657 

   Sexe- Mascle    Núm. Registre Censal: R000485559 

 

..... 

 

4.15) Primer.- Autoritzar el gaudi d’un gual de 3,5 m al C/ Nou, 39-B, a la Sra. ------ 



Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 19,16  €, corresponent a 

l’exercici 2016. Aquest preu no inclou la placa. 

 

Segon.- Autoritzar la senyalització que correspongui enfront del gual autoritzat davant el 

número 39,B del C/ Nou, d’acord amb l’informe de la Policia Local que figura a l’expedient. 

 

4.16) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037600 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:33 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100048 

c. Agent denunciant: 014 

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

e. Article infringit: 60.01 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir 

altres animals que s’han de registrar obligatòriament. 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.01 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Tenir en possessió un gos o un gat 

no inscrit en el registre censal o tenir altres animals que s’han de registrar obligatòriament. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de ------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular 

la proposta de resolució. 

..... 

 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037600 iniciat a nom ------- per infracció de l’Ordenança Municipal 

de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100.00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.17) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037592 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 



a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:48 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100044 

c. Agent denunciant: 014 

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

e. Article infringit: 60.01 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir 

altres animals que s’han de registrar obligatòriament. 

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

.... 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037592 iniciat a nom de ---------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.18) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037596 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:06 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100046 

c. Agent denunciant: 014 

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

e. Article infringit: 60.01 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: Tenir en possessió un gos o un gat no inscrit en el registre censal o tenir 

altres animals que s’han de registrar obligatòriament 

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

 

..... 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037596 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.19) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 



 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037601 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:36 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100049 

c. Agent denunciant: 014 

d. Normativa infringida: L’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: ----- 

.... 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037601 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.20) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0002787 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 08/02/2016 02:22 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100002 

c. Agent denunciant: 007 

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

e. Article infringit: 60.06 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL ROUREDA DE CAN ROIG 28 

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: ------- 

 

.... 



1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0002787 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.21) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0002218 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 29/01/2016 13:14 

b. Número de butlleta / Acta: 0370216100005 

c. Agent denunciant: 020 

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

e. Article infringit: 60. 17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL AGUDES  

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

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

 

...... 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0002218 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

 

4.22) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0003620 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 17/02/2016 13:43 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100006 

c. Agent denunciant: 016 

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 127.C 



f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: DS CAN MATETES  

h. Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa 

(runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d'altres materials), aproximadament 25 

bosses amb Terra i Restes vegetals 

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

........ 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0003620 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.23) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037663 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 29/11/2015 13:43 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100054 

c. Agent denunciant: 018 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 04 

f. Import sanció: 500,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en 

general (s'adreça al agent com a Porc i Burro) 

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

.... 

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037663 iniciat a nom de ---------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 500,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.24) Exp. 1271/2014.- Vist el recurs contenciós administratiu, Referència:  Procediment 

ordinari 120/2016, secció B, interposat per -------, contra l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella, en relació a la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis 

patits a la parcel•la ubicada a la Urbanització Aigües Bones, C/ Roureda de Can Roig, 16, de 

Caldes de Malavella, expedient núm. 1271/2014,  la Junta de Govern Local per unanimitat 

acorda: 



 

Primer:- Comparèixer en el recurs 120/2016, secció B, relatiu al recurs interposat pel  

procurador sr. Carlos Javier Sobrino Cortés,  en representació dels senyors --------, en relació 

a la reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient núm. 1271/2014. 

 

Segon:- Designar el lletrat Sr. Miquel Camós Colom per representar i defensar l’Ajuntament 

en aquest procediment judicial. 

 

4.25) Expedient:  412/2016 .- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE 

D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 41, ubicada a 

la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, consistent en les següents 

actuacions: 

 

- Podar la part vegetal del tancament de manera que primer, no envaeixi la via pública i segon, 

compleixi amb l'alçada màxima d'1,80 m, mesurats des de la rasant de la vorera o de la cota 

del terreny definitiu en cada punt de la façana, d'acord amb el que estableix l'article 129.1 

sobre tancaments de parcel·la del Text Refós del P.O.U.M. 

 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la poda de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix als --

------, un termini d’audiència de deu dies, als efectes que puguin comparèixer a l’expedient i 

puguin fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimin pertinents. 

Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el seu cas, 

s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

..... 

 

4.26) Exp. 1022/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN 

SOLÀ GROS I, 25 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 



4038901DG8343N0001DW, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat 

amb allò que estableix 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, 

  

...... 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  ----- pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.   

                           

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

.. 

 

4.27) Exp. 26/2016.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de la parcel·la ubicada a Can Carbonell, 

252 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 7678101DG8277N0001BI, emeto el 

següent informe proposta de resolució, de conformitat amb allò que estableix 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, 

  

...... 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  -------, pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.                             

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

.... 

 

4.28) Exp. 1173/2015.- Títol: Informe sobre Execució Subsidiària per la neteja d'unes 

parcel·les a parcel·les 134, 154, 213, 260, 261, 281, 289 ubicades a la Urbanització Llac del 

Cigne de Caldes de Malavella 

 

D’acord amb l’ordre d’Alcaldia mitjançant Provisió de 21 de desembre, i en relació la 

incoació de l’expedient d’execució subsidiària per a la neteja d’unes parcel·les de la mercantil 

GRASSINT SL emeto el següent, 

  

... 
 

Atès que el departament de contractació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella ha invitat a 

tres empres per tal que presentin oferta, per a cada parcel·la, essent la més econòmica per a 

cada parcel·la les que seguidament es detallen: 

 

Núm. De parcel·la i 

carrer de la Urb. Llac del Cigne  Contractista   Millor oferta 

 

Parcel·la 134, C/ Juli Garreta   David Borrell   375 + IVA 

Parcel·la 154, C/Ramon Llull,  José Antonio Arribas Mata 300 + IVA 

Parcel·la 213, C/Ramon Llull,  José Antonio Arribas Mata 300 + IVA 



Parcel·la  260, C/ del Llac,   David Borrell   375 + IVA 

Parcel·la 281, C/ del Llac,    David Borrell   375 + IVA 

Parcel·la 281, C/ Jaume Balmes,   José Antonio Arribas Mata 350 + IVA 

Parcel·la 289, C/ Lluis Vives,   David Borrell   290 + IVA 

 

Per tot lo exposat, i de conformitat amb la legislació esmentada així com els articles 84 i 

següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de  de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa a la Junta de Govern Local el 

següent acord: 

 

Primer.- Incoar expedient d’execució subsidiària contra la mercantil GRASSINT SL. 

Segon.- Contractar al senyor José Antonio Arribas Mata i al senyor David Borrell per tal que 

procedeixin a efectuar la neteja de les següents parcel·les, tenint en compte els informes i 

instruccions del Tècnic de medi ambient i a canvi dels següents preus: 

 

- Contractació de David Borrell per la neteja de les parcel·les 134, 260,261 i 289 pel 

preu de 1.415,00 € de base més 297,15 €. 

- Contractació de José Antonio Arribas Mata per la neteja de les parcel·les 154,213, 

281 pel preu de 950,00€ de base més 199,50 € d’IVA 

 

Tercer.- Aprovar la despesa de 2.861,65 € amb càrrec a la partida 02-150-21001del 

pressupost. 

 

Quart.- Donar trasllat a  la mercantil GRASSINT SL, per tal que en el termini de deu dies 

presenti al·legacions i la documentació que consideri pertinent en defensa del seu dret. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.29) Exp. 425/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

..... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 236, ubicada a 

la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. ------, 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, especialment de les branques 

que envaeixen la via pública. Cal garantir el trànsit per la vorera. 

 

- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

.... 

 

4.30) Exp. 360/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

.... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 23 ubicada a 

la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. ----, 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, especialment de les branques 

que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un 

metre de distància.  

 



- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

   

..... 

 

4.31) Exp. 420/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

.... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a les parcel·les 46, 48 i 185 

ubicades a la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. M. ---

---, 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

   

.... 

 

4.32) Exp. 131/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

... 

 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 19-C ubicada 

a la Urbanització Malavella Park, d’aquesta localitat, el titular del qual és  HEREUS DE ------

, 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 la via pública lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de 

neteja. 

 

- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 



l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

.... 

 

4.33) Exp. 423/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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,  

... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 223, ubicada a 

la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat de --------, 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 



Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

   

... 

 

4.34) Exp. 530/2016.-  

.... 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, del Contracte de Serveis de Radio Procediment Negociat sense Publicitat. 

 

SEGON. Autoritzar, despesa plurianual establerta en la clàusula quarta del plec, aplicant per 

anualitats l’import de 10.000,00 €; despesa que per a aquest Ajuntament representa la 

contractació del servei de Contracte de Serveis de Radio Procediment Negociat sense 

Publicitat per procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la aplicació de l'estat de 

despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016. 

 

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

Tècniques que regiran el Contracte de Serveis de Radio Procediment Negociat sense 

Publicitat. 

 

QUART. Invitar a les següents empreses per tal que en el termini de deu dies presentin oferta 

per a licitar en la present contractació: 

 

1. ROCA70 MEDIAGEST 

Roca de Malvet, 70 

17246 Santa Cristina d’Aro 

NIF: 40514474C 

http://www.roca70.com 

info@roca70.com 

A l’atenció del Sr. Joan Roca 

 

2. CORISA – MEDIA GRUP 

Colònia Santa Maria  

Ctra. C-17 km 91,5 

17500 Ripoll 

A l’atenció del Sr. Jordi Martí i Truño 

 

3. VEINÀLIA PRODUCCIONS, SLU 

Rambla Recolons, 31 

17455 Caldes de Malavella  

Tel. 663 89 62 33 

produccio@veinalia.cat 

A l’atenció del Sr. Mateu Ciurana   

 

..... 

 

4.35) Exp. 743/2016.- 

....  

http://www.roca70.com/
mailto:info@roca70.com
mailto:produccio@veinalia.cat


PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, del Contracte de Serveis de comunicació dels mitjans escrits de Procediment 

Negociat sense Publicitat. 

 

SEGON. Autoritzar, despesa plurianual establerta en la clàusula quarta del plec, aplicant per 

anualitats l’import de 22.385,00 €; despesa que per a aquest Ajuntament representa la 

contractació del servei de comunicació dels mitjans escrits municipals,  per procediment 

negociat sense publicitat, amb càrrec a la aplicació de l'estat de despeses del Pressupost 

Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016. 

 

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el Contracte 

de Serveis de comunicació dels mitjans escrits, Procediment Negociat sense Publicitat. 

 

QUART. Invitar a les següents empreses per tal que en el termini de deu dies presentin oferta 

per a licitar en la present contractació: 

 

NOTIDIG (Canal Ajuntament) 

Apartat de Correus 76 

17240 Llagostera  

info@canalajuntament.cat  

http://www.canalajuntament.cat  

972831541 - 667732409  

A l’atenció de Marc Sureda 

 

ALBERT TORRENT I AMAGAT 

 

 

MIRADA LOCAL (Gabinet de comunicació i polítiques públiques) 

Camí de Can Gatxet, 47 2n 2a 

08173 Sant Cugat del Vallès 

ignasi@miradalocal.cat 

www.miradalocal.cat 

617960831 

A l’atenció de Ignasi 

 

... 

 

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.  

  


