
    ESBORRANY ACTA 44/2016 

 

    SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 1 DE DESEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, l’u de desembre 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 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.-  APROVACIÓ ACTA DEL DIA 9 DE NOVEMBRE 

 

Per unanimitat és aprovada l’acta núm. 42/2016, corresponent a la sessió del dia 9 de 

novembre. 

 

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

   

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

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2016/74, de data  29/11/2016, 

per un import de 91.815,99 €. 

 

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

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2016/75, de data  1/12/2016, per 

un import de 19.109,82 €. 

 

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

A/2016/43, de data 2/11/2016, per un import 6.336,49 €, que figura diligenciada a l’expedient  

 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

També per unanimitat, s’acorda: 

 



2.1) Vista la petició efectuada pel Sr. -------- en escrit de data 25/11/2016 (RE 6642, de 

25/11/2016) de reintegra de la taxa satisfeta en data 18/11/2016 d’import 90,00 € per 

l’expedició d’un informe policial de trànsit o atestat d’un accident que no se li ha lliurat 

d’acord amb informe de la policia núm. 156/2016 de data 28/11/2016, es proposa i la Junta de 

Govern adopta el següent acord: 

 

Efectuar devolució al Sr. ---------- de l’import de 90,00 € corresponent a la taxa per 

l’expedició d’un informe policial que no se li va lliurar per haver-ho fet ja prèviament a altres 

agents interessats. 

 

2.2) a) Aprovar la liquidació de l’any 2014 de la companyia GAS NATURAL 

DISTRIBUCION SDG S.A. de 1224 m.l. de canalització i 136 escomeses amb una avaluació 

econòmica de 57.245,00 € que, aplicant un 4 % d’ICIO suposa una quantitat de 2.289,81 €, i 

també de 42 llicències d'obra menor amb un import per taxes de 289,80 €, essent un total de 

2.579,61 €. 

 

b) Ingressats a compte per l’exercici 2014 l’import total de 1.883,47 € (1.558,02 € d’ICIO i 

325,45 € de taxes), s’aprova la liquidació de la diferència a favor de l’Ajuntament, quedant 

així pendent de pagament 696,14 €. 

 

c) Aprovar la liquidació de l’any 2015 de la companyia GAS NATURAL DISTRIBUCION 

SDG S.A. de 577 m.l. de canalització i 28 escomeses amb una avaluació econòmica de 

44.737,00 € que, aplicant un 4 % d’ICIO suposa una quantitat de 1.789,50 €, i també de 34 

llicències d'obra menor amb un import per taxes de 234,60 €, essent un total de 2.024,10 €. 

  

d) Es considera adequada la convalidació de l’aval bancari de 12.020’24 € per reposició de 

paviment per ambdues anualitats.  
 

QUART.- 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. 300/2016.- -------.-  Aprovar la devolució de l’import 1.324,62 euros corresponent 

a la revisió de  l’ICIO de la llicencia d’obres expedient 300/2015 per modificar llicència 

concedida en exp. 952/2013 per obres a  l’habitatge situat en el carrer Termes Romanes, núm. 

33 1er. D, 

 

3.2) EXP. 794/2016.- ---------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

836,55 € corresponent a l’exp. 1166/2014 per l’obra d’habitatge unifamiliar aïllat a Can 

Carbonell, 235 - c/ Santa Seclina, 12 

 

3.3) EXP. 1221/2016.- GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, S.L..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per a instal·lació d'1 presa (ref. 160539GIC SH 

- Codi Obra 012013973679) a c/ Nou, 42,  

 

- ..... 



 

3.4) EXP. 905/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a la Sra. -------- per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al c/ Roureda de Can Roig, 17, Urbanització 

Aigües Bones, 8-I-I de Caldes de Malavella, i d’acord amb les condicions següents: 

 

- Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb 

la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. Així mateix, ha de 

respectar el que estableix en el pla/estudi de seguretat. 

- Els residus es gestionaran d’acord al Decret 89/2010. 

- Abans de l’inici d’obres, caldrà sol·licitar el replanteig de la cota de planta i la connexió a 

clavegueram, per tal de determinar-ne la ubicació i el replanteig de l’obra. 

 

 

- En el Certificat final d’obra caldrà adjuntar Certificat d’enginyer i/o fabricant competent 

conforme el compliment de la Nota Aclaridora sobre la substitució de l’aportació solar a la 

producció d’ACS mitjançant Bomba de calor aerotèrmica. 

 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució). 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 3.439,38€ i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes per import de 974,90€, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini d’1 any, a partir de la 

notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de l’obra de 3 

anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució al titular. 

 

3.5) EXP. 1040/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística al Sr. ------, per a la reforma 

de cobert agrícola al Veïnat de Dalt, 23, Can Riurans, de Caldes de Malavella, i d’acord amb 

les condicions següents: 

 

- Caldrà gestionar els residus d’acord a la legislació vigent en la matèria. En cas que les plaques 

de fibrociment fossin substituïdes, caldrà aportar el corresponent certificat normalitzat de 

l’Agència Catalana de Residus on s’hi especifiqui aquest residu separadament per tal de ser 

abonada la fiança. 

- Vist l’expedient de disciplina urbanística en curs, la present llicència no autoritza a 

emmagatzemar elements que no es corresponguin amb l’obra. 

- Les condicions de l’informe de la CTUG de data 10/12/2014. 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 1.191,68€ i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes d’import de 150€ que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini màxim 3 mesos, a 

partir de la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de 

l’obra de 18 mesos, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 



 

Quart. Notificar aquesta resolució al titular. 

 

3.6) EXP. 884/2016.-  Primer. Atorgar la llicència urbanística a la Sra. ------, per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Marià Fortuny, 17 – C/ Ramon Casas, 19 de 

Can Solà Gros I, 143 de Caldes de Malavella, i d’acord amb les condicions següents: 

 

- Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb 

la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. Així mateix, ha de 

respectar el que estableix en el pla/estudi de seguretat. 

- Abans de l’inici d’obres, caldrà sol·licitar el replanteig de la cota de planta i la connexió a 

clavegueram, per tal de determinar-ne la ubicació i el replanteig de l’obra. 

- Els residus es gestionaran d’acord al Decret 89/2010. 

- El moviment de terres no podrà eliminar més arbres dels que s’han proposat en el projecte. 

- En el final d’obra s’aportarà del compliment de l’SPF de l’Aerotèrmia. 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució). 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 6.150,74€ i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes per import de 3.701,90€, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini d’un any, a partir de 

la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de l’obra de 

tres anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

Quart. Notificar aquesta resolució al titular. 

 

3.7) EXP. 1214/2016.- Vista la comunicació d’espectacle públic i activitat recreativa de 

caràcter extraordinari de data 17/11/16, R/E núm. 2016-E-RC-6495, presentat per 

ASSOCIACIO GASTRONOMICA CALDES DE MALAVELLA, representat pel Sr. 

SEBASTIA PADILLA RODRIGUEZ,  en el que exposa que es durà a terme la celebració 

d’espectacle extraordinari consistent en trobada amb degustació de menjar i petita fira de 

venda de productes relacionats amb el cargol a  Plaça de l'Ajuntament, 9, el dia 8 /  desembre 

/ 2016. 

  

Atès que en la documentació presentada queda acreditada l’organització i realització de 

l’activitat sota la responsabilitat de les persones que s’hi indica, així, com entre d’altres 

l’aforament i tenir concertada una assegurança per responsabilitat civil que cobreix qualsevol 

incidència deguda a l’activitat extraordinària que pretén desenvolupar i que el titular es 

responsabilitza al respecte d’adoptar les mesures adients per a tal de no produir afectacions de 

tipus acústic en el veïnatge.  

  

D’acord amb el que estableix l’art. 29.7 de la llei 11/2009 de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives i art. 111 del Reglament d’espectacles públics i 

activitats recreatives, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

  

- Quedar assabentada de l’activitat extraordinària que el Sr. SEBASTIA PADILLA 

RODRIGUEZ demana celebrar a Plaça de l'Ajuntament, i que consisteix en trobada amb 

degustació de menjar i petita fira de venda de productes relacionats amb el cargol el dia 8 / 



desembre / 2016 en horari de les 10 a les 18 hores. L'aforament màxim autoritzat és de 150 

persones. És responsabilitat de l’organització garantir que en cap cas els serveis que 

s’ofereixen en l’espai habilitat per a dur a terme l’activitat, assenyalats i descrits a la 

documentació, generaran cap afectació al medi i que no hi hagi queixes justificades ni 

afectacions al veïnatge degudes a l’activitat. 

  

- Donar compte de la present resolució a l'interessat, la regidoria de governació i la Policia 

Local de Caldes. 

  

La comunicació presentada s’accepta en funció que: no es realitzin més de 12 espectacles o 

activitats extraordinàries durant tot l’any; que el règim d’actuacions sigui el que es demana en 

la instància en l’horari  concretat; i que no hi hagi queixes justificades ni afectacions al 

veïnatge degudes a l’activitat. 

  

Un cop efectuada la comunicació i es disposi del corresponent permís d'ocupació de via 

pública,  l’exercici de l’activitat es pot iniciar els dies demanats i en l’horari autoritzat, sota 

l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, 

els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen part de la documentació 

presentada, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels corresponents 

certificats signats per tècnics competents que siguin preceptius, de correcta instal·lació i 

compliment de la normativa vigent de les instal·lacions i muntatges que s'utilitzin i d'acord 

amb les indicacions que pugui fer la Policia Municipal al respecte de les mesures de mobilitat, 

seguretat i salut de les persones. 

  

 

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

4.1) Exp.  1257/2016 

Títol: contractació personal  interí per tràmit d’urgència   

 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Vista la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball de zelador de la zona esportiva que ha 

quedat vacant per defunció del titular, en espera de la resolució de la convocatòria de la plaça, 

es considera convenient la contractació d’una persona interina per no destorbar el normal 

funcionament de la zona esportiva. 

 

Atès que aquestes funcions han estat declarades de servei prioritari i essencial. 

 

Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals d’Esports. 

 

Vist allò que disposen els articles 291.3 del TRLMRLC i 94 del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament  al servei de les Entitats Locals es proposa a la Junta de 

Govern Local l’adopció del següent, 

 

ACORD: 



 

PRIMER. Contractar per tràmit de màxima urgència al Sr. ISMAEL MONTOYA 

MARTINEZ amb DNI ---- com a zelador de la zona esportiva, amb un contracte temporal a 

jornada complerta de 40 hores setmanals i  una retribució bruta mensual de 1.337,66 €, pel 

període de l’1/12/2016 a 28/2/2017 i/o fins la convocatòria pública del procés selectiu. 

 

SEGON.  Fer públic aquest acord per a coneixement general. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.2) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ----- del curs P-2, sol·licitada pel seu pare. 

 

4.3) Aprovar la proposta de conveni, que figura a l’expedient, amb la Secció d’Institut  Caldes 

de Malavella, Codi 17008651, per a l’ús de l’Aula de 1r i Aula de Música del centre, per a dur 

a terme un curs de català nivell Bàsic 1 entre el mes d’octubre de 2016 i el febrer de 2017,  i 

diferents classes vinculades al Servei d’ensenyament musical de Caldes de Malavella (SEMC) 

al llarg de tot el curs des de l’octubre de 2016 fins al juny de 2017. 

 

4.4) Autoritzar a la Sra. ------, per l’ocupació amb contenidor de runes, de 3m² de via pública 

durant 37 dies al C/ Nou, 44. 

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. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 39,96 €. 

 

4.5) Autoritzar el gaudi d’un gual de 3 m al C/ Víctor Català, 12, al Sr. --------. 

amb efectes 1 de gener de 2017. 

L’import anual de la taxa corresponent s’inclourà al padró fiscal de 2017. 

La placa de senyalització la podreu retirar previ pagament del seu import a les oficines 

municipals. 

 

4.6) Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a 2017 per al tractament de la vegetació en 

urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (Resolució 

ARP/2439/2016). 

 

4.7) Quedar assabentats de la revocació d’ajuda pel pagament de reforç ESO curs 2016-2017, 

dels alumnes M.O.C i C.M.B., en base a l’informe de l’Educadora social, de data 18/11/2016. 

 

4.8) Exp. 199/2016.- Atès l’informe tècnic emès pels Serveis Socials Bàsics de data 

29/11/2016, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:  

 

Primer.- Sol·licitar i recolzar davant la "Mesa  de  valoració   de  situacions d’emergències   

econòmiques i socials" de 1'Agencia  de l'Habitatge de Catalunya, que estudiï' cas de la Sra. --

-------  a fi de poder dotar-la d'un habitatge en alguna de les localitats  que s'esmenten a 

l’informe dels Serveis Socials Bàsics que s’annexa al present acord. 

 

Segon.- Comunicar i notificar el present acord  a l'Agència de l'Habitatge  de Catalunya, a  

l'Oficina  Municipal d’Habitatge i als  Serveis Socials Municipals. 



  

4.9) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. ------,  

amb domicili a Travessera Taronja, 179, com a titular conductor, amb número 

17033_2016_00013_9103R, i amb validesa fins a 12/2026. 

 

4.10) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0010337 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: 

 

Data i hora de la presumpte infracció: 30/05/2016 19:42 

Número de butlleta / Acta: 0370216100019 

Agent denunciant: 014 

Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals 

Article infringit: 60.17 

Import sanció: 200,00 euros 

Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

Dades de la persona denunciada------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

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. 

 

4. En data 17/08/2016 es notifica a l’interessat l’esmentat acord d’incoació i la proposta de 

resolució segons acusament de rebuda que consta a l’expedient. 

 

5. En data 23/08/2016 l’interessat presenta al·legacions on manifesta que: 

 

 Se li reclama una multa per una infracció d’animals d’una gossa de la que no es 

propietari, adjunta documentació de l’animal per demostrar que no es seva. 

 

6. En data 25/09/2016 l’agent denunciant emet informe on es ratifica en la denuncia 

 imposada i manifesta que comprovant l’expedient s’ha confirmat que segons les   

incidències 2845/2015, 2972/2015, 2977/2015, 3304/2015 i 5695/2016 qui es va personar 

 a les dependències policials a recollir a la gossa amb xip núm. 981098100842446 ha estat 

 el Sr-------- com a responsable de la gossa. 

  

 Que per tant, es responsabilitat del Sr. Lopez no evitar la fugida de l’animal. 

 

Fonaments de dret 

 



1.   L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2.  Correspon a l’/la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients  

sancionadors. 

 

3.   El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. 

4.   L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques estableix que els documents formalitzats pels funcionaris als 

quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-ne els requisits legals 

corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer de prova d’aquests llevat 

que s’acrediti el contrari. 

 

 La innocència desapareix quan és evident la infracció del precepte sancionador, com ha 

succeït en el present cas. La simple negació dels fets per part de l’interessat, no avalada per 

cap prova eficaç, fa que el seu al·legat quedi reduït a una simple conjectura o a una hipòtesis 

que manca de transcendència pràctica. 

 

5. La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, disposa en l'article 5 que el 

posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari o 

propietària, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les 

persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el 

que estableix l'article 1905 del Codi civil. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo: 

  

1.- DESESTIMAR les al·legacions contra la proposta de resolució efectuada per l’instructor 

en relació amb l’expedient sancionador núm. 2016/0010337 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 euros. 

 

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

 

4.11) Exp. 1121/2016.- Vista la sol•licitud presentada per  la Sra. Sílvia Martínez Carnicero, 

per tal de continuar  l’exercici de la funció   pública notarial fora de les entitats bancàries i 

amb extensió a qualsevol persona del poble, es proposa l’exercici de la funció a un local o 

dependència de l’ajuntament , i on prestar el servei com a oficina local els divendres a partir 

de les 13:30 hores, quan sigui requerida pels atorgants. 

 



Vist que aquest ajuntament només disposa de l’edifici de la Casa Rosa, la Junta de Govern 

Local ACORDA: 

 

PRIMER. Atorgar  llicència d’ocupació temporal per a l’ús d’una sala a l’edifici de la Casa 

Rosa per a destinar-se a oficina local de la Notaria de la Sra. Sílvia Martínez Carnicero els  

divendres a partir de les 13:30 hores 

 

Aquest ús merita  la taxa per  “utilització locals” que estableix que per una reunió a la Sala o 

Despatxos de la Casa Rosa merita la quantitat de 19,26€ per reunió. 

 

4.12) Exp. Núm. 1031/2016 

Títol: Contractació d’obra execució Projecte de substitució del col·lector i arranjament 

ambiental del tram urbà (FASE I) 

Assumpte: Aprovació expedient de contractació 

 

... 
  

PRIMER. Aprovar  l’expedient de contractació d'obres consistents en l’execució del Projecte 

de substitució del col·lector i arranjament ambiental del tram urbà de la Riera Santa Maria 

(FASE I), oferta econòmicament més avantatjosa per un únic criteri d'adjudicació, al preu més 

baix. 

  

SEGON. Autoritzar, en quantia de 295.427,26 €, la despesa que per a aquest Ajuntament 

representa la contractació d'obres consistents en l’execució del Projecte de substitució del 

col·lector i arranjament ambiental del tram urbà de la Riera Santa Maria (FASE I),  amb 

càrrec a la partida 01 160 63200 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 la convocatòria que ha 

de regir el contracte d'obres consistents en l’execució del Projecte de substitució del col·lector 

i arranjament ambiental del tram urbà de la Riera Santa Maria (FASE I), per procediment 

obert, tramitació ordinària amb un criteri d’adjudicació. 

 

QUART. Publicar anunci de la licitació en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el 

perfil del contractant d’aquest Ajuntament. 

  

 

4.13) Expedient nº: 902/2016 

Assumpte: Consolidació de l'ermita de Sant Maurici 

Procediment: Aprovació de projecte d'obres locals: consolidació Ermita de Sant Maurici 

....... 

 

PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d'obres locals per a Consolidació de l'ermita de 

Sant Maurici. 

 

SEGON. Dur a terme el replantejament del projecte d'obres, de conformitat amb l'article 126 

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

3/2011, de 14 de novembre.  



 

TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona . 

 

 

4.14) Expedient nº: 743/2016 

Assumpte: Contracte de serveis de Comunicació dels mitjans escrits de l'Ajuntament de 

Caldes de Malavella 

   

....... 
 

PRIMER. Adjudicar definitivament a MARIA ROURA I POCH, amb NIF 40307119F, el 

contracte de serveis de comunicació dels mitjans escrits municipals, per procediment negociat 

sense publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, pel 

preu de 36.000,00 € de base més 3.780,00€ d’IVA per una duració de DOS anys ( a raó de 

18.000 € anuals més IVA) 

 

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la aplicació corresponent del pressupost vigent de 

despeses. 

 

TERCER. Notificar l'adjudicació definitiva als licitadors que no han estat adjudicataris. 

 

QUART. Notificar a , adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura 

del contracte. 

 

CINQUÈ. Publicar la formalització del present contracte en el Perfil de contractant. 

 

SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, 

de conformitat amb allò que estableix l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes 

del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

Així mateix, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Cultura: 

 

4.15) En informe de data 24 de novembre el tècnic de cultura emet informe en el que inclou 

una relació d’olis i aquarel·les resultants del concurs de pintura ràpida que se celebra 

anualment, i que no han estat ni reclamats ni recollits pels concursants. 

 

Aquest material que no és utilitzable per l’Ajuntament, i resta dipositat al magatzem, es 

considera que podria cedir-se gratuïtament a una entitat benèfica o solidària a fi que li permeti 

col·laborar en l’obtenció de recursos per a l’entitat i les seves finalitats. 

 

Per tot l’exposat es proposa a la junta de Govern Local l’adopció dels següents,  

 

Acords: 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 45 del reglament del patrimoni dels Ens Locals s’acorda 

cedir el que en resulti de la venda per subhasta en les activitats de les 13 pintures procedents 



dels concursos de pintura ràpida dels anys 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 relacionats en 

l’informe esmentat a la Marató de TV3 amb la finalitat que li permetin obtenir recursos que 

destinarà exclusivament als seus fins propis. 

 

Notificar aquest acord a l’entitat. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

  

4.16)  Davant la necessitat de reforçar el servei per mantenir el  seu normal funcionament 

durant el  període de Nadal en que bona part del personal de les oficines municipals gaudeix 

de vacances o permisos, es  proposa efectuar la següent contractació: 

 

- LLOC DE TREBALL: Auxiliar administrativa oficines municipals 

- TIPUS CONTRACTE: Laboral temporal. 

- DURADA: De l’1/12/2016 a 31/01/2017. 

- JORNADA: 37,5 hores setmanals, de dilluns a dissabte. 

- RETRIBUCIONS: 1.227,44 €. 

- PERSONA A CONTRACTAR: Llivia Alonso Damont. 

 

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

 

- JOSEP MA. CASAS BUSQUETS, tècnic cultura, del 2 al 9 de desembre de 2016 (4  dies 

laborables). 

- ARAM ESTIU GRAUGES, dinamitzador juvenil, els dies 5 i 9 de desembre de 2016 (2 dies 

laborables). 

 

4.18) Títol: execució subsidiària neteja parcel·les – autorització entrada en domicili 

Expedient:  1173/2015  

 

INFORME - PROPOSTA  

 

Vist el procediment judicial en el Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Girona, 

Referència:  Autorització entrada en domicili 364/2016, interposat per l’Ajuntament de 

Caldes de Malavella, en relació a la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes de Malavella per 

poder entrar a les parcel·les 134, 154, 213, 260, 261, 281 i 289 ubicades a la Urbanització 

Llac del Cigne, de Caldes de Malavella, propietat de la mercantil Grassint SL, expedient núm. 

1173/2015. 

 

Atès el requeriment del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, sobre la sol·licitud 

d’entrada en domicili en forma mitjançant advocat d’acord amb el que disposa l’art. 23 de la 

Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, PROPOSO: 

 

Primer:- Designar l’advocada Sra. Judit Valls Salada per representar i defensar l’Ajuntament 

en el procediment judicial: Autorització d’entrada en domicili núm. 364/2016 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 



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.   

 


