
    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  

 

    ACTA 10/2017 

 

    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 22 DE MARÇ DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-dos 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. Hi assisteixen també les Sres. Mercè Rossell i Rius i Maribel Reig i Montero. 

Actua com a Secretària la Sra. Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del 

matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

PRIMER.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 

DE DESPESES 

 

Per unanimitat, 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/2017/12, de data  21/3/2017, per 

un import de 97.007,13 €. 

 

1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades  per la relació de 

documents núm. A/2017/11, de data 21/3/2017, per un import 236,50 €, que figura 

diligenciada a l’expedient.  

 

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

A/2017/12, de data 21/3/2017, per un import 49.352,45 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.4) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de febrer per 

la Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient. 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 



2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de l’activitat Escola 

Esportiva que es detallen a la relació de data 17 de març de 2017, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

2.2)   Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament en concepte de Fira 

Mercat que es detallen a la relació de data 17 de març de 2017, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

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. 282/2017.- DETOT GRUP CENTRE COMERCIAL, S.L..- Aprovar la pròrroga de 

la llicència d'obres exp. 517/2013 per reforma i ampliació de nau industrial per a centre 

comercial a C/ Sant Sebastià, 41, per 18 mesos més, fins al 17/06/2018. 

 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

4.1) Exp. 315/2017.- Aprovar la sol•licitud d’assistència tècnica en matèria de prevenció 

d’incendis  del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona: 

 

LÍNIA 2: Obtenció de dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de 

delimitació. 

 

LÍNIA 3: Redacció del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de 

protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions. 

 

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

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

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

l’informe de l’Enginyer Assessor Municipal de data 21 de març de 2017 que figura a 

l’expedient. 

 

4.3) Primer.-  Aprovar la nova proposta de places vacants a la Llar d’Infants pel curs 2017- 

2018, a data d’avui, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

Segon.- Aprovar el calendari per al procés d’inscripció de la Llar d’Infants pel curs 2017- 

2018 que es correspon al proposat des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

 

4.4) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants del nen Kilian Huescas 

Navarro del curs P-1, amb efectes el mes d’abril. 

 

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

la factura dels treballs d’adequació d’escomesa per alta subministrament elèctric a càrrec de 



l’empresa Instal·lacions Pere Lladó, per import de 569,91 €, que seran ingressats al núm. de 

c/c que figura a l’expedient, facilitat per Serveis Socials. 

L’empresa emetrà la factura a nom de la interessada i la presentarà a l’Ajuntament que li 

abonarà directament. 

Comunicar a la interessada que és obligació del beneficiari complir amb l’establert amb els 

serveis socials municipals. 

 

4.6) Exp. 365/2016.- Atès l’informe realitzat  per la Comissió d’Avaluació, en data 14 de 

març de 2017, d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per 

unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Aprovar l’Ajut per a l’activitat de reforç escolar  de secundària a I.G.V. 

 

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: 

- Complir el Pla de treball de l’alumne i/o família sol•licitant, establert amb els serveis 

socials. 

 

4.7) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució 

a la Sra. -------,  amb domicili al Veïnat Dalt, 24, com a titular conductora, amb número 

17033_2017_00002_0603Y, i amb validesa fins al 3/2027. 

 

4.8) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució 

al Sr. -----,  amb domicili a Llac del Cigne, 643, com a titular conductor, amb número 

17033_2017_00003_9111Z, i amb validesa fins al 3/2027. 

 

4.9) Exp. 242/2017.- 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: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

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. 103/2017 

 

Titular: ---- 

DNI: ----- 

Domicili: c/ Alta Ribagorça, 5- Caldes de Malavella 



Dades del gos: Nom- KAISER   Data naixement: 27/6/2016 
   Raça- Terrier Staffordshire Americà Núm. identificació: 98109806314007 

   Sexe- mascle    Núm. Registre Censal: R000543773 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.10) Exp. 235/2017.- 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: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

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. 104/2017 

 

Titular: -- 

DNI: -- 

Domicili: c/ Roques, 7, bx , 1ª- Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- CORA    Data naixement: 9/2/2014 
   Raça- Terrier Staffordshire Americà Núm. identificació: 90062000179151 

   Sexe- femella   Núm. Registre Censal: R000560016 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   



 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.11) Exp. 237/2017.- 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: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

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. 105/2017 

 

Titular: -- 

DNI: -- 

Domicili: c/ Roques, 7, bx , 1ª- Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- AYRON   Data naixement: 19/11/2015 
   Raça- American Bully   Núm. identificació: 981098106106817 

   Sexe- mascle    Núm. Registre Censal: R000560027 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.12) Exp. 252/2017.- 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: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 



- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

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. 106/2017 

 

Titular: -- 

DNI: -- 

Domicili: Mare de Deu del Carme, 7, 1r, B - Caldes de Malavella 

Dades del gos: Nom- ZARK    Data naixement: 19/11/2015 
   Raça- American Bully   Núm. identificació: 981098106118400 

   Sexe- mascle    Núm. Registre Censal: R000534951 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.13) Exp. 1031/2016.- Expedient nº: 1031/2016 

Assumpte: execució del projecte d’obres de substitució del col·lector i arranjament ambiental 

del tram urbà de la riera Santa Maria (Fase I)  

 

En relació el recurs de reposició interposat per COVAN OBRES PÚBLIQUES SL, Contra 

l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de març de 2017, emeto  

 

INFORME- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

PRIMER.- Vistos  els escrits  presentats per l’empresa COVAN OBRES PÚBLIQUES SL, 

de dia 16/03/2017, contra l’acord de Junta de Govern Local, del dia 15/02/2017,  pel qual es 

resol l’adjudicació del contracte d’obres “Projecte de substitució del col·lector i arranjament 

ambiental del tram urbà de la riera Santa Maria (Fase I), mitjançant el qual es demana el 

següent: 

 

La revisió de la classificació de els ofertes realitzada per la Mesa de Contractació, en la 

mesura que en el Plec s’estableix expressament (clàusula 21.4), que per la determinació de 



una baixa temerària i/o desproporcionada no justificada ni justificable, exclusivament es 

tindrà en compte el criteri de que sigui inferior en més de 10 punts percentuals a la mitjana 

aritmètica de les baixes i que la baixa sigui superior al 30% del preu de licitació. 

 

La petició  la fonamenten en l’ aplicació de l’art.  85.4 del Real Decret 1098/2001. 

 

D’acord amb el citat escrit, per tal de determinar la baixa temerària la mercantil COVAN 

OBRES PÚBLIQUES SL efectuant els següents càlculs considera que el resultat és: 

- Preu de licitació:       244.154,76 € 

- 30% inferior al preu de licitació:    170.908,33 € 

- Mitja aritmètica una vegada aplicat l’article 85.4 RCAAPP : 172.659,80 € 

- Mitja aritmètica de les ofertes presentades -10%:  155.393,82 € 

D’acord amb aquests resultats, les empreses  UTE Cisa i Excavacions Montserrat SL, 

ARTIFEX INFRAESTRUCUTRAS SL, RUBAU TARRÉS SAU,  haurien de quedar excloses. 

  

SEGON.- Vist el quadre resultant de  l’aplicació de l’article 85.4 del RCAAPP per part de 

l’òrgan de contractació,  i que concretament va interpretar  “l’expressió 10 unitats 

percentuals” respecte la mitja aritmètica de les baixes de les ofertes presentades, de manera 

que únicament resultaven desproporcionades les ofertes presentades per UTE CISA I 

EXCAVACIONS MONTSERRAT (veure Informe tècnic municipal de classificació i baixes 

de 13 de febrer de 2017). 

 

TERCER.-  Atès l’informe  47/03, de 2 de febrer de 2004 de la “Junta Consultiva de 

Contratación  Administrativa” en relació a la:  “Aplicación del artículo 85.4 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la apreciación de las 

bajas desproporcionadas o temerarias” , que diu textualment: 

 

“ La Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiede que la interpretación correcta 

del apartado 4 del artíclulo 85 del Reglament General de la Ley de Contratos de las 

administraciones públicas consiste en referir las expresiones de ofertas inferiores o 

superiores en más de 10 unidades a la media aritmética de las ofertas presentadas y no a la 

media aritmética de las bajas de las ofertas presentadas”. 

 

Atesa la resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals  de 

15/04/2016 que diu textualment:  

 

“Para el cálculo de la media a que se refiere el artículo anterior (art. 85) , obviamente deben 

tomarse como referencia los precios ofertados (no los descuentos). La disposición indicada 

se refiere a la “media aritmética de las ofertas presentadas”, no a la media de las bajas o 

porcentajes de descuento”. 

 

L’artícle 85 del Reglament General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas 

diu: 

Article 85.   Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades o temeràries a les subhastes  

En principi, es consideren desproporcionades o temeràries les ofertes que 

estiguin en els casos següents: 



1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base 

de licitació en més de 25 unitats percentuals. 

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l'altra oferta. 

3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al 

còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan 

sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es 

considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 

10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 

això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats 

percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin 

en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova 

mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 

Aplicant  l’argumentat en aquest  punt  en resultaria que  les empreses  UTE Cisa i 

Excavacions Montserrat SL, ARTIFEX INFRAESTRUCUTRAS SL, RUBAU TARRÉS SAU,  

haurien de quedar excloses. (veure quadre annex). 

 

Vist tot l’exposat correspon a l’òrgan de contractació  valorar en el moment procedimental  en 

què ens trobem la incidència de tot l’exposat   i  conseqüentment adoptar  les mesures que 

més convenen a totes les parts implicades en aquest procediment. 

  

QUART.- Com sigui que el present contracte no és de naturalesa harmonitzada i que, per 

tant, tots el recursos administratius que es presentin en aquest procediment d’adjudicació han 

de seguir els tràmits previstos a la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú. 

 

Com sigui que l’article 117.2 de la Llei 39/2015 disposa que l’òrgan a qui correspon  resoldre 

el recurs, amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a 

l’interès públic o a tercers la suspensió i l’ocasionat al recurrent com a conseqüència de 

l’eficàcia immediata de l’acte recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, 

l’execució de l’acte impugnat quan concorrin alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) Que l’execució pugui causar perjudicis reparació  impossible o difícil 

b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret que preveu 

l’article 47.1 d’aquesta Llei. 

 

Com sigui que l’esmentat recurs té com a causa de nul·litat la prevista a l’apartat f) de l’article 

47 de la citada norma, en tant que de mantenir l’adjudicació pot donar lloc a l’adquisició de 

drets sense tenir els requisits essencials per adquirir-los. 

 

Vist el que disposa l’article 118 de la Llei 39/2015, segons el qual: quan s’hagin de tenir en 

compte nous fets o documents no recollits en l’expedient originari, s’ha de posar de manifest 

als interessats per tal que, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, formulin 

les al·legacions i presentin els documents i justificants que considerin procedents. 

 



Com sigui, que el recurs interposat per COVAN OBRAS PUBLICAS SL planteja, en relació 

al  previst a l’article 85.4 del RCAAPP, una manera de calcular diferent al que ha seguit 

aquesta corporació. 

 

D’acord amb l’ exposat, en virtut del Decret 115/2015 de l’Alcalde de 19 de juny de 2015, i 

en virtut de les potestats conferides per la legislació de règim local, es proposa a la Junta de 

Govern Local dels  següents,   ACORDS: 

 

PRIMER:  SUSPENDRE la tramitació del contracte d’obres de substitució del col·lector i 

arranjament ambiental del tram urbà de la Riera Santa Maria (FASE I), fins a la resolució 

definitiva del recurs interposat. 

 

SEGON: Donar trasllat a ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL i a COVAN OBRAS 

PÚBLICAS SL del present  acord concedint-li un termini d’audiència de deu dies per tal que   

formuli les al·legacions i presenti els documents i justificants que considerin procedents en 

relació a l’acord de suspensió i al contingut dels recursos presentats per COVAN OBRAS 

PUBLICAS SL. Fer constar que en cas de presentar-se algun altre recurs contra l’acord 

d’adjudicació  que es fonamenti únicament amb els mateixos arguments dels que han dona 

lloc a aquesta suspensió no es procedirà a donar cap altre tràmit d’audiència i previs els 

informes tècnics pertinents es procedirà a resoldre el procediment. 

 

TERCER.-  Notificar així mateix  a COVAN OBRAS PÚBLICAS SL, i la resta de licitadors 

els anteriors acords, a fi que puguin al·legar allò que pugui convenir als seus interessos. 

 

No obstant la Junta de Govern Local decidirà. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.14) Vista la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa 

administrativa, Secció Cinquena) nº960/2016, de data 30 de desembre de 2016 que acorda 

desestimar el recurs contenciós administratiu nº95/2013 interposat per la mercantil VICHY 

CATALÀ, i confirmar la resolució dictada en data 14 de desembre de 2012 pel Conseller 

d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que es confirma als apartats 1r a 3r de la 

seva part dispositiva per estimar-se ajustada a dret.  

 

Vist que l'Ajuntament de Caldes de Malavella havia comparegut en el recurs contenciós 

administratiu nº95/2013 com a codemandada, i mentre que interessada, per resultar titular dels 

drets d'aprofitament d'aigües mineromedicinals reconeguts per la resolució administrativa 

impugnada. 

 

Vist l'acte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 9 de març de 2017 pel qual 

es té per preparat recurs de cassació per la representació processal de SA VICHY CATALAN 

contra la Sentència anteriorment esmentada, i es concedeix termini a aquest Ajuntament per 

comparèixer en el marc d'aquest recurs.  

 

Sent competent la Junta de Govern Local per acordar l'exercici d'accions administratives i 

judicials en defensa dels interessos municipals, tal com es va delegar pel plenari de delegació 

en la sessió plenària d'organització municipal de data 29 de juny de 2015, fet públic en el 



tauler d'edictes municipal i el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 135 de data 

15 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local per unanimitat, 

 

ACORDA: 

 

Primer.- Comparèixer a l'empara de l'article 89.5 de la Llei reguladora de la Jurisdicció 

Contenciós- Administrativa, i si escau, formular oposició, davant el Tribunal Suprem en el 

marc del recurs de cassació interposat per VICHY CATALAN en relació a la Sentència del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, Secció 

Cinquena) nº960/2016, de data 30 de desembre de 2016.  

 

Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester al Sr. Alcalde per a la signatura 

dels actes i acords en execució dels presents acords. 

 

Tercer.- Designar ROCA JUNYENT SLP per què representin i defensin l’ajuntament en 

aquest procediment judicial.  

 

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.   


