
    ESBORRANY ACTA 9/2017 

 

    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 15 DE MARÇ DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el quinze de març de dos mil disset, 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. 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, 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/2017/11, de data  14/3/2017, per 

un import de 25.548,74 €. 

 

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

A/2017/10, de data 14/3/2017, per un import 10.224 €, que figura diligenciada a l’expedient.  

 

1.3) Exp. 525/2016.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 1  de l’obra 

de pavimentació del camí entre Aigües Bones i Can Carbonell – Fase 1, a favor de l’empresa 

O.P. BROSSA, S.A., per import de 14.309,94 €. 

 

1.4) Autoritzar la proposta de despesa núm. 082/stm, d’import 2.153,80 €, pel condicionament 

terreny esplanada per la Fira de la Terra, per part de l’empresa Excavacions i Treballs 

Agrícoles Aulet S.L. 

 

1.5) Autoritzar la proposta de despesa núm. 083/stm, de 877,25 €, per lloguer de dos mòduls i 

servei neteja per la Fira de la Terra, a Jordi Batlle Collet. 

 

1.6) Autoritzar la despesa per a la instal·lació d’una boca de reg a la zona verda d’Aigües 

Bones a càrrec de l’empresa PRODAISA, per import de 2.951,37 €, IVA inclòs. 

 

SEGON.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  



 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 

2.1) EXP. 258/2017.- ENTITAT ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT DEL LLAC DEL CIGNE.- Autoritzar la neteja i desbrossada a Llac del 

Cigne, Av. Catalunya Zona E7 ,  

 

2.2) TUMBONAS BALLIU S.A.- Quedar assabentats del contingut de l’informe de 

justificació de modificació No Substancial de les condicions de la llicència ambiental de 

l’activitat de TUMBONAS BALLIU S.A. a l’efecte de poder continuar amb el tràmit de 

control periòdic de la llicència ambiental. 

 

2.3) AGUAS MINERALES SAN NARCISO S.L.-  

 

Atenent la sol·licitud de l’interessat i a la vista de l’informe de l’Enginyer Assessor 

Municipal, la Junta de Govern Local acorda: 

 

Respecte de l’autocontrol dels focus emissors de l’activitat AGUAS MINERALES SAN 

NARCISO S.L. emplaçada al C/ Pla i Deniel, 24, en concret, un generador de vapor, 

considerar procedent demanar que el procediment a seguir sigui el previst a la IT-AT-003 i la 

metodologia a seguir sigui la prevista a la IT-AT-022 per a la mesura automàtica de gasos de 

combustió en instal·lacions de combustió, ambdues instruccions de la Direcció General de 

Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya. En quant a la freqüència dels controls proposats, al no haver-hi cap determinació 

legal al respecte, es considera correcta la periodicitat de 5 anys proposada per l’entitat 

col·laboradora de l’administració encarregada d’efectuar el control. 

 

 

TERCER.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

3.1) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal: 

 

- GEMMA TORRAS OLIVERAS, arquitecte, grup A1, a  1/3/2017. 

- DOLORES ROGE VALLMAJOR, Directora llar infants, grup A2, a  1/3/2017. 

- ROBERT VIDAL PALAU, Delineant,  grup C1, a 7/3/2017. 

- JORDI SERRA GARCIA, Tècnic medi ambient, grup A1, a 10/3/2017. 

 

3.2) Exp. 285/2017.- Atès l’acord de Junta de Govern de data 2 de març de 2017 establint de 

la següent manera les persones que formen part de la borsa de treball dimanant de la 

convocatòria per cobrir una plaça d’un tècnic d’educació infantil i creació d’una borsa de 

treball: 

 

1. Maria Isabel Fernandez Gomez. 

2. Silvia Serrat Tresserras. 



3. Sheila Chaves Navarro. 

4. Nuria Curto Dausset. 

5. Maria Coll Massó. 

 

Vista la necessitat de substituir al Srs. Natalia Rodenas, educadora de la llar d’infants que es 

troba en situació de baixa per ILT. 

Vist que segons el disposat a la convocatòria , base desena, en el moment que hi hagi la 

necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució, els aspirants 

seleccionats es cridaran d’acord amb l’ordre de puntuació i seguint el procediment de la borsa 

de treball establert a la base novena. 

Vist que, d’acord amb l’esmentat procediment,  

 

- En data 9/3/2017 es tramet correu oferint a la Sra. Maria Isabel Fernandez Gomez la 

contractació esmentada.  La interessada formula renúncia   en tant que actualment està 

treballant en una substitució per  baixa d’una altra educadora en el mateix centre. 

-  En data 10/3/2017 es tramet correu oferint a la Sra. Silvia Serrat Tresserras la 

contractació esmentada.  La interessada respon manifestant no poder acceptar la 

proposta en tant que actualment està treballant en un contractació que finalitza el mes 

de juny. Mitjançant correu de data 14/3/2017 se li ha posat de manifest que , d’acord 

amb les bases de la convocatòria, disposa de 10 dies naturals per justificar-ho 

documentalment i així mantenir la seva situació a la borsa encara que en situació de 

suspensió provisional; cas de no justificar-ho, passaria a ocupar el darrer lloc.  

- En data 12/3/2017 es tramet correu oferint a la Sra. Sheila Chaves Navarro la 

contractació esmentada qui, en data 13/3/2017, a les 09:15 contacta amb aquest 

departament de personal manifestant que no l’interessa perquè esta treballant. Se li 

demana que retorni el correu amb justificació documental del que manifesta. 

Mitjançant correu de data 14/3/2017 se li ha posat de manifest que , d’acord amb les 

bases de la convocatòria, disposa de 10 dies naturals per justificar-ho documentalment 

i així mantenir la seva situació a la borsa encara que en situació de suspensió 

provisional; cas de no justificar-ho, passaria a ocupar el darrer lloc.  

 

- En data 13/3/2017 es tramet correu oferint a la Sra. Núria Curto Dausset la 

contractació esmentada, oferiment que es acceptat. 

 

Vist que la Sra. Núria Curto Dausset ha presentat en data d’avui 14/3/2017 certificat mèdic 

oficial  acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic psíquic i certificat negatiu de la seva 

inscripció al  Registre Central de Delinqüents sexuals de data 8/3/2017, havent presentat ja 

junt amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu de la borsa de treball els 

documents originals de les condicions i mèrits, còpia compulsada dels quals consta a 

l’expedient. 

  

Es proposa i la Junta de Govern Local adopta el següent acord: 

 

Contractar a la Sra. NURIA CURTO DAUSSET amb caràcter laboral interí per substituir a la 

educadora de la llar d’infants Sra. NATALIA RODENAS CAPELLA mentre duri la seva 

situació de baixa per ILT i amb les mateixes condicions de jornada i retribucions (sense 

antiguitat) de la persona substituïda, amb data efectes 15/3/2017. 

 



3.3) Aprovar el projecte Pati Obert que es desenvoluparà del maig al novembre de 2017, que 

figura a l’expedient. 

 

3.4) Exp. 1310/2016.- INFORME PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS PER LA 

CONTRACTACIÓ MENOR 

... 

PRIMER: ADJUDICAR contracte menor consistent en el subministrament consistent de 

mobiliari per a la Sala de Plens de l’Edifici de Cal Ferrer de la Plaça  , a l’empresa 

FUSTERIA SAIS SL  amb CIF B17050907 i domicili a Ctra. de Cassà (La Bisbal) pel preu 

de 9.116,70 de base més 1.914,507 d’IVA (total 11.031,20 €). 

La duració del present contracte serà de  30 (dies ) a contar des de  la data que s’acordi la 

recepció de les obres corresponents al contracte d’obres d’execució del Projecte de 

Rehabilitació de Cal Ferrer II com a edifici consistorial (Fase III). 

 

SEGON: APROVAR la despesa de 11.031,20 € a càrrec de la partida 01 933 62500 del 

vigent pressupost. 

 

TERCER: Una vegada realitzada la prestació i incorporada la factura es tramitarà el pagament 

si s’escau. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.5) Exp. 1114/2016.- Procediment: Contracte de subministrament i instal·lació del mobiliari 

per a l’edifici de Cal Ferrer de la Plaça (edifici consistori), mitjançant tramitació ordinària, 

procediment obert, varis criteris d’adjudicació. 

 

....... 

 

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació del mobiliari per a l’edifici 

de Cal Ferrer de la Plaça (edifici consistori), mitjançant tramitació ordinària, procediment 

obert, varis criteris d’adjudicació a la mercantil COMERCIAL CONTEL SA, amb CIF A-

58026634, pel preu de 54.998,10 € de base més 11.549,60 €. 

 

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

Despeses.  

 

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

 

QUART. Notificar el present acord a COMERCIAL CONTEL SL, adjudicatari del contracte, 

el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini màxim 

de quinze dies. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.6) Exp. 1169/2016.- Assumpte: Contracte de Subministrament d’un clúster d’alta 

disponibilitat compost per dos servidors i una cabina de discs a l’Ajuntament. 

 

...... 



 

PRIMER. Aprovar la classificació de les ofertes presentades que seguidament s’exposa: 

 

 LICITADOR Oferta econòmica 

1 INT2IN SOLUCIONS 

TECNOLÒGIGUES, SL 20.500,00 € 

2 ITGLOBAL, SL 21.694,22 € 

3 ICOT, SA 23.800,00 € 

4 ID GRUP SA 24.511,98 € 

5 DISTRIBUÏDORA 

D’INFORMÀTICA I 

SISTEMES AUXILIARS SL 24.898,98 € 

6 IMPALA NETWORK 

SOLUTIONS SL 26.755,67 € 

7 INFOREIN SA 26.800,00 € 

8 ABAST SYSTEMS SL 26.985,00 € 

9 INGREDA SYSTEM, SL 29.902,91 € 

10 OMEGA PERIPHERALS, 

SL 30.169,78 € 

 

   

SEGON: Comunicar a INT2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES, SL, empresa que ha 

presentat la oferta més avantatjosa econòmicament, que pot incórrer en baixa temerària o 

desproporcionada per tractar-se d’una baixa superior al 30% de l’import de licitació.  

 

TERCER: Requerir a INT2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES, SL per tal que, en el 

termini de 5 dies, justifiqui la oferta presentada i precisi les condicions en les que es prestarà 

la oferta, com s’executarà,  les solucions tècniques o motius que li han premés fer una oferta 

superior al 30% de l’import de licitació.” 

 

QUART: Advertir a INT2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, que d’acord amb el 

procediment legalment establert, el cas d’estimar que la oferta no pot ser complida com a 

conseqüència de valors anormals o desproporcionats, se la exclourà de la classificació i 

acordarà l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb 

l’ordre en que hagin estat classificades. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.7) Autoritzar el gaudi d’un gual de 3 m al C/ Nou, 16, al Sr. -----. 

D’acord amb l’informe de la policia local se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent la 

plaça de mobilitat reduïda que hi ha al carrer i es pintarà 3 metres de línia groga a continuació 

de la plaça esmentada com a contragual. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 16,43 €, corresponent a 3 

trimestres de l’exercici 2017 (Data efecte 1/4/2017). Aquest preu no inclou la placa. 

 



3.8) Exp. 208/2017.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA 

 

En data 03/03/2017 es presenta  per part dels serveis socials Z.A., els quals es troben en 

situació  d’ocupació irregular a l’habitatge  situat al C/ Termes Romanes núm. 4 1r pis de 

Caldes de Malavella. 

 

informe de valoració per  a la intervenció en matèria d’ocupacions positiu, en tant que es  

dóna voluntat de vincle amb el Serveis Socials , la voluntat de revertir la situació i la bona 

convivència veïnal , en relació a la família Z.A., els quals es troben en situació  d’ocupació 

irregular a l’habitatge  situat al C/ Termes Romanes núm. 4 1r pis de Caldes de Malavella. 

 

El protocol per a la intervenció en matèria d’ocupacions al municipi de Caldes de Malavella 

estableix que un cop els serveis socials (SBASP)  i  el Servei d’Intermediació en matèria 

d’habitatge (SIMH)  han emès informe de valoració per  a la intervenció en matèria 

d’ocupacions correspon a la Junta de Govern Local dictar resolució sobre l’admissió o 

denegació  de la intervenció. 

 

En cas d’informe favorable  correspondrà  al Servei d`Intermediació d’Habitatge fer els 

tràmits tendents a regularitzar la situació en matèria d’habitatge i de subministraments. 

 

Vist l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Admetre  la intervenció  del Servei d`Intermediació d’Habitatge   a fi que es duguin a 

terme  els tràmits tendents a regularitzar la situació en matèria d’habitatge i de 

subministraments , en relació a la família Z.A., els quals es troben en situació  d’ocupació 

irregular a l’habitatge  situat al C/ Termes Romanes núm. 4 1r pis de Caldes de Malavella. 

 

Segon.- Notificar aquest acord al Sr. P.Z.G.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis (SBASP)  i  (SIMH). 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.9) Exp. 272/2017.- PROPOSTA DE LA REGIDORIA 

 

En data 03/03/2017 es presenta  per part dels serveis socials informe de la  família S- B. 

 

 Informe de valoració per  a la intervenció en matèria d’ocupacions positiu, en tant que es  

dóna voluntat de vincle amb el Serveis Socials , la voluntat de revertir la situació i la bona 

convivència veïnal , en relació a la família S- B, els quals es troben en situació  d’ocupació 

irregular a l’habitatge  situat al C/ Pallars Sobirà núm. 3 (Aigües Bones) de Caldes de 

Malavella. 

 

El protocol per a la intervenció en matèria d’ocupacions al municipi de Caldes de Malavella 

estableix que un cop els serveis socials (SBASP)  i  el Servei d’Intermediació en matèria 

d’habitatge (SIMH)  han emès informe de valoració per  a la intervenció en matèria 



d’ocupacions correspon a la Junta de Govern Local dictar resolució sobre l’admissió o 

denegació  de la intervenció. 

 

En cas d’informe favorable  correspondrà  al Servei d`Intermediació d’Habitatge fer els 

tràmits tendents a regularitzar la situació en matèria d’habitatge i de subministraments. 

 

Vist l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Admetre  la intervenció  del Servei d`Intermediació d’Habitatge   a fi que es duguin a 

terme  els tràmits tendents a regularitzar la situació en matèria d’habitatge i de 

subministraments , en relació a la família S- B., els quals es troben en situació  d’ocupació 

irregular a l’habitatge  situat al C/ Pallars Sobirà núm. 3 (Aigües Bones) de Caldes de 

Malavella. 

 

Segon.- Notificar aquest acord al Sr. J. S. J. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis (SBASP)  i  (SIMH). 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.10) Exp. 7/2017.- Atorgar un ajut social urgent a la Sra. M.O.G., per fer front al pagament 

de l’activitat que realitzen dues de les seves filles, per import de 30 €/mes, per nena, i fins a 4 

mesos, que seran ingressats al núm. de c/c que figura a l’expedient, facilitat per Serveis 

Socials. 

 

3.11) Exp. 365/2016.- Concessió Ajuts socials  

 

Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 13 de març de 2017, 

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/nes de 0 a 3 anys que es trobin en 

situacions socioeconòmiques desfavorides, pel curs 2016- 2017, per a les sol•licituds que 

figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que s’hi indica. 

 

SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva 

acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al 

següent: 

Avisar en cas de no assistència a les activitats. 

Respectar les normes que regeixen pel normal desenvolupament de l’activitat. 

Assumir la part restant de l’import no becat. 

 

3.12) Exp. 190/2017.-  

 

Sol·licitud de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg  

d’espectacles  Programa.cat. 

 



Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) 

 

DOGCat núm. 7317 de 27/2/2017 

 

Resolució CLT/321/2017 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Aprovar concórrer a l’esmentada convocatòria en els termes  previstos a l’esborrany 

de sol·licitud que s’incorpora a  aquest expedient, en el model normalitzat,  amb l’emissió de 

declaracions que s’escauen  i acceptacions de les condicions que corresponen. 

 

Segon.- Aprovar el programa, pressupost  o activitats amb les que es proposa de concórrer a la 

convocatòria. 

 

Tercer.- Facultar el  Sr. Alcalde per formalitzar la  sol·licitud.  

 

3.13) Exp. 269/2017 

 

Sol·licitud de subvencions per finançar projectes per facilitar l’accés a les Noves Tecnologies 

per a l’any 2017 

 

Diputació de Girona (Sistemes i Tecnologies de la Informació) 

 

BOP núm. 44 de 3/3/2017 

 

Junta Govern Diputació de Girona de 21/2/2017 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Aprovar concórrer a l’esmentada convocatòria en els termes  previstos a l’esborrany 

de sol·licitud que s’incorpora a  aquest expedient, en el model normalitzat,  amb l’emissió de 

declaracions que s’escauen  i acceptacions de les condicions que corresponen. 

 

Segon.- Aprovar el programa, pressupost  o activitats amb les que es proposa de concórrer a la 

convocatòria. 

 

Tercer.- Facultar el  Sr. Alcalde per formalitzar la  sol·licitud.  

 

3.14) Exp. 289/2017.- Aprovació de conveni administratiu de col·laboració 

 

PRIMER.–  Aprovar la participació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella en el Programa 

Treball i Formació 2016 d’acord amb la Resolució TSF/296/2016, de 2 de novembre i 

TSF/2496/2016, de 10 de novembre, d’aprovació de les bases reguladores i la seva 

convocatòria per al 2016. 

 

SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella per a la realització d’accions d’experiència laboral en el 



marc de l’esmentat programa Treball i Formació, que s’incorpora al present acord. 

 

TERCER.- Delegar la signatura del present conveni al Regidor Sr. Sergi Mir i Miquel. 

 

QUART.-  Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , al web del Registre de 

convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.  Així mateix es farà constar al portal 

de transparència. 

 

3.15) Exp.  317/2017 

 

Sol·licitud de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, anualitat 2017 

 

Diputació de Girona – Àrea de Cooperació Local 

 

BOP núm. 29 de 10/2/2017 

 

Junta Govern Diputació de Girona de 7/2/2017 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Aprovar concórrer a l’esmentada convocatòria en els termes  previstos a l’esborrany 

de sol·licitud que s’incorpora a  aquest expedient, en el model normalitzat,  amb l’emissió de 

declaracions que s’escauen  i acceptacions de les condicions que corresponen. 

 

Segon.- Aprovar el programa, pressupost  o activitats amb les que es proposa de concórrer a la 

convocatòria. 

 

Tercer.- Facultar el  Sr. Alcalde per formalitzar la  sol·licitud.  

 

 

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.   



 


