AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 11/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 29 DE MARÇ DE 2017

A Caldes de Malavella, el vint-i-nou 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.- APROVACIÓ ACTA DEL NÚM. 47/2016 DE 28 DE DESEMBRE I NÚM.
1/2017 AL NÚM. 9/2017 DE 15 DE MARÇ
Per unanimitat son aprovades les actes núm. 47/2016, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de 2017,
corresponents a les sessions del dia 28 de desembre de 2016; 18 i 25 de gener; 1, 8, 15 i 22 de
febrer; 2, 9 i 15 de març, respectivament.

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/2017/13, de data 28/3/2017, per
un import de 166.110,04 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades per la relació de
documents núm. A/2017/13, de data 29/3/2017, per un import 2.409 €, que figura diligenciada
a l’expedient.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2017/14, de data 29/3/2017, per un import 13.763 €, 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:
2.1) EXP. 324/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA, 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.
170128GIC SH - codi obra 012017944173) a Ramba Recolons, 12 B - obra per c/ Sant
Antoni.
2.2) EXP. 329/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per a instal·lar 1 presa (ref. 170142GIC SH codi obra 012017989332) a Rambla Recolons, 12 - obra per c/ Àbsides Romàniques.
2.3) EXP. 292/2017.- Autoritzar el canvi de titular de l'activitat de perruqueria ubicada a Av.
Sant Maurici, 14-C 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
Un cop efectuada la declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota
l’exclusiva responsabilitat de la persona que la presenta, sens perjudici que per a iniciar
l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord
amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.
S’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,63 €, que ja han estat prèviament ingressats.

QUART.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat:
3.1) Llar d’Infants.
Primer.- Acceptar el canvi d’horari a la Llar d’Infants de la nena -- del curs P-1.
Segon.- Acceptar l’alta a la Llar d’Infants de la nena ---- al curs P-2.
3.2) Exp. 7/2017.- Atorgar un ajut social urgent a la Sra. E.N.R., per fer front al pagament de
la medicació fins el 15/5/2017, per import de 104,24 €, que seran ingressats al núm. de c/c que
figura a l’expedient, facilitat per Serveis Socials.
Comunicar a la interessada que és obligació del beneficiari complir amb l’establert amb els
serveis socials municipals.
3.3) Exp. 287/2017.- 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. 107/2017
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.
3.4) Exp. 1169/2016.- Exp.: 1169/2016
Títol: Contracte de Subministrament de dos servidors i un dispositiu mitjançant procediment
ordinari, un únic criteri d'adjudicació, el preu més baix
Assumpte: Classificació i requeriment de documentació
....
PRIMER: Declarar justificada la oferta presentada per IN2IN SOLUCIONS
TECNOLÒGIQUES SL d’acord amb l’objecte del contracte i ratificar la classificació
d’ofertes econòmiques aprovada per acord de Junta de govern local del dia 15 de març de
2017.
SEGON: Notificar y requerir a IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, licitador que
ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de deu dies a
comptar des de l'endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació que disposa la

clàusula 18 del plec, la documentació justificativa 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: Notificar el present acord a la resta de licitadors.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.5) Exp. 781/2014.- Títol: informe sobre rescissió contracte d’arrendament.
INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ
En relació amb l'expedient relatiu a la rescissió del contracte d’arrendament del pou de Can
Gelabertó de data 6 de juny de 2014, emeto el següent informe proposta de resolució, de
conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
PROPOSTA:
PRIMER. Vist que en data 6 de juny de 2014 es va signar un contracte d’arrendament amb la
companyia mercantil SELECCIÓN BATALLE SA, pel qual aquesta cedia en arrendament a
l’Ajuntament de Caldes de Malavella el pou de Can Gelabertó, situat dins de la seva finca. El
pou objecte d’ aquell contracte ho era per ampliar i millorar el subministrament d’aigua
potable a la població de Caldes de Malavella.
SEGON. Atès l’informe dels Serveis Tècnics municipals en el qual es posa de manifest que la
disminució de cabals d’aigua extrets per sota dels 149.796 m3/any ha produït una penalització
en el preu de l’aigua extreta i per aquest motiu resulta convenient rescindir el contracte i
signar-ne en tot cas un altre amb uns preus que siguin econòmicament més rendibles per
aquest Ajuntament.
Per això exposat, PROPOSO:
PRIMER. Aprovar l’addenda de resolució d’aquest contracte en els termes del redactat que
s’annexiona al present acord.
SEGON. Notificar aquesta Resolució a la mercantil SELECCIÓN BATALLE SA, i citar-lo
per a la signatura de la resolució del contracte.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.6) Exp. 373/2017
Sol·licitud de subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les
polítiques d’habitatge 2017
Diputació de Girona – Servei d’Habitatge

BOP núm. 41 de 28/2/2017
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.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.7) Exp. 121/2017 B. Creació borsa de treball
Atesa la resolució del Tribunal qualificador que va valorar les proves selectives dels
aspirants per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir les vacants
de/d’ administratiu/va adscrit a l'àrea d'espai públic, promoció i turisme, que es produeixin
fins a nova convocatòria i mentre no s’efectuï aquesta, per un període màxim de dos anys,
mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica, per urgència la Junta de Govern Local
adopta el següent ACORD:
La relació de l’ ordre d’ aspirants de la bossa de treball, per cobrir necessitats temporals de
personal de la categoria de/d’ administratiu/va adscrit a l'àrea d'espai públic, promoció i
turisme relatius a la convocatòria de referència, d’acord amb la proposta del Tribunal queda
determinada com segueix :
Aspirants
1- 1281/....1366M
2- 975/....9011F
Segons el disposat a la convocatòria, base onzena, les persones que formin part d’aquesta
borsa de treball seran cridades per cobrir les necessitats temporals de personal de la categoria
d’administratiu/va, que es produeixin durant el període previst. L’ordre d’aquesta crida serà el
de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
SEGON.- Notificar als interessats la seva inclusió dins la borsa de treball als efectes oportuns.
3.8) Exp. 400/2017.- Proposta de l’Alcaldia
Atès que la titular del lloc de treball de l’Administrativa de turisme té una baixa per
maternitat.

Atès que aquest lloc de treball va ser qualificat com a serveis prioritaris per acord del Ple del
dia 27 de desembre de 2016.
Ates que s’ha efectuat el procés per a la constitució d'una borsa de treball per cobrir les
vacants de/d’ administratiu/va adscrit a l'àrea d'espai públic, promoció i turisme.
Atès que en la relació consta la Sra. (1281/....1366M) Sra. Natalia González Olaizola com a
primera candidata per ser cridada en el procés.
Atès que oferta aquesta substitució a la Sra. Natalia González Olaizola ha manifestat la
seva conformitat.
Atès que consten a l’expedient els documents aportats per l’aspirant que permeten la seva
contractació
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Formalitzar el contracte de treball en la modalitat de laboral interí mentre duri la situació de
baixa per maternitat i si escau, lactància compactada i vacances, i en règim de dedicació de
40 hores setmanals de l’aspirant Natalia González Olaizola.
La seva contractació tindrà efectes a partir del dia 27 de març de 2017 i fins a la incorporació
de la titular.
En el document que es formalitzi s’establirà un període de prova d’un mes per aquells
contractes previstos per tres mesos, i de dos pels que superin aquest termini, durant el qual
tant l’ajuntament com l’aspirant podran desistir la relació.
Es posarà a disposició de l’aspirant el Protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe, a l’ajuntament de Caldes de Malavella.
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.

