
    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  

 

    ACTA 13/2017 

 

    SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 11 D’ABRIL DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, l’onze d’abril 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 extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi Mir i 

Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch,  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/2017/17, de data  10/4/2017, per 

un import de 31.481,19 €. 

 

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

A/2017/16, de data 10/4/2017, per un import 13.156,62 €, que figura diligenciada a 

l’expedient.  

 

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. 663/2016.- ----.- Aprovar la devolució de la fiança per la reposició de la rasa a 

vorera i zona pavimentada de calçada d’import 951,49 € corresponent a l’exp. 1080/2015,  per 

l’obra de connexió a clavegueram a Can Carbonell, 249 - c/ del Bosc, 10 



2.2) EXP. 160/2017.- -------.- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge 

unifamiliar aïllat amb piscina a Can Solà Gros I, 139 - c/ Joaquim Vayreda, 16, amb llicència 

d’obres exp. 337/2015. 

 

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

prèviament ingressats. 

  

2.3) EXP. 247/2017.-  -------.- Concedir llicència per construir una piscina a Can Carbonell, 

515 – c/ Matagalls, 9. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 402,19 € i el dipòsit de la 

fiança per gestió de runes d’import 672,98 € que ja han estat prèviament ingressats. 

 

2.4) EXP. 1198/2016.- ------.- Concedir llicència per legalitzar piscina a Can Carbonell, 360 – 

c/ Montnegre, 22. 

 

... 

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 703,33 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

2.5) EXP. 323/2017.- Autoritzar  la Sra. ------- l'ús de les dependències del Teatre per a 

realitzar-hi un espectacle de fi de curs de l’Escola de Dansa Enface, el dia diumenge dia 25 de 

juny de 2017 i els dies d'assaig 19, 20, 21, 22, 23 i 24 de juny de 2017,  d'acord amb les 

instàncies presentades en data  22/03/2017 - 2017-E-RC-1598, i 06/04/2017 2017-E-RC 1941,  

 

Simultàniament s’aprova la liquidació del dipòsit de la fiança d’import 150 € ja s’han 

ingressat prèviament. 

  

La fiança respon per cobrir els desperfectes ocasionats en els mobles o en els materials que 

pugui haver-hi dintre així com l’estat de neteja en què quedin les instal·lacions. 

 

 

TERCER.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

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

 

- NÚRIA RIURO CÀCERES, tècnica de joventut,  del 18 al 21 d’abril de 2017 (4  dies 

laborables). 

- JORDI BOY MAS, mestre de reforç, del 10 al 13 d’abril de 2017 (4 dies laborables). 

 

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

 

- JENNIFER COSTA AVILES, tècnica promoció econòmica, grup A2, a  19/4/2017. 

- MARIA GUIX ADILLON, Auxiliar administrativa serveis socials, grup C2, a  18/4/2017. 

 

3.3) Exp. 364/2017.- Títol: contractació personal  interí per tràmit d’urgència   

 



PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Vista la necessitat urgent de cobrir els llocs de treball d’un Oficial 1a. jardiner i un peó de la 

brigada d’obres adscrit també a tasques de jardineria, per trobar-se els ocupants del lloc de 

treball, el Sr. Pere Barnes Roca i el Sr. José Gimenez Alvarez, concretament i respectiva, de 

baixa per malaltia, i en espera d’una prompta convocatòria de la borsa de treball per cobrir 

aquest tipus de vacants, es considera necessari establir un procediment per a la selecció d’una 

manera immediata de personal substitut per no abandonar les tasques habituals de jardineria 

previstes i del tot imprescindibles de dur a terme.  

 

Vist l’acord de Junta de Govern de data 5/4/2017 d’aprovació del procediment de selecció per 

a cobrir amb caràcter interí i de manera urgent els llocs de treball d’Oficial 1a. de jardineria i 

peó de la brigada d’obres adscrit a tasques de jardineria per trobar-se els els ocupants del lloc 

de treball de baixa per malaltia. 

 

Vista l’acta de la Comissió Avaluadora de data 10/4/2017. 

 

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. ANTONIO COCA CASTILLO 

amb DNI 39164914P com a Oficial 1a de jardineria amb un contracte laboral de caràcter 

interí a jornada complerta per mentre duri la situació de baixa per malaltia del titular del lloc 

de treball Sr. Pere Barnes Roca, amb les retribucions pròpies del lloc de treball. 

 

SEGON.  Contractar per tràmit de màxima urgència al Sr. DAVID LOPEZ NARANJO  amb 

DNI 40995037K com a peó de jardineria amb un contracte laboral de caràcter interí a jornada 

complerta per mentre duri la situació de baixa per malaltia del titular del lloc de treball Sr. 

José Gimenez Alvarez, amb les retribucions pròpies del lloc de treball. 

 

TERCER.  Fer públic aquest acord per a coneixement general. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.4) Exp. 415/2017.- Sol·licitud de subvencions en el marc del programa “Del Pla a l’acció”, 

anualitat 2017 

 

Diputació de Girona – Àrea de Medi Ambient 

 

PROPOSTA D’ACORD: 

 

Primer.- Aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions en el marc del programa “Del 

Pla a l’acció”, anualitat 2017, 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. 

 

3.5) Exp. 855/2016.- Devolució Aval 

 

Vist l’informe tècnic de data 5 d’abril de 2017, en el que es constata que han estat finalment 

conclosos els treballs requerits en escrit de 8 de març de 2011, la Junta de Govern Local, per 

unanimitat acorda autoritzar la devolució de l’aval dipositat per l’empresa BISECTRIU S.L. 

per garantir l’obra de construcció de la deixalleria municipal. 

 

3.6) Exp. 300/2017.- Pla Especial Urbanístic 

 

Per unanimitat la Junta de Govern Local emet en relació a l’escrit de comunicació del tràmit 

de consultes en avaluació ambiental  de plans i programes referent al   document   “Pla 

especial urbanístic per a la implantació d'un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i 

recreatives en sòl no urbanitzable tramès  en data 16 de  març de 2017,  per la 

GENERALITAT DE CATALUNYA OT Acció i Avaluació Ambiental- DEP DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

 

1.-  Emetre i trametre a la GENERALITAT DE CATALUNYA OT Acció i Avaluació 

Ambiental- DEP DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT l’informe que es transcriu tot seguit: 

  

INFORME DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

En base als següents, 

ANTECEDENTS 
 

Primer.-  En data 16 de  març de 2017, la GENERALITAT DE CATALUNYA OT Acció i 

Avaluació Ambiental- DEP DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT va presentar escrit de 

comunicació del tràmit de consultes en avaluació ambiental  de plans i programes referent al   

document   “Pla especial urbanístic per a la implantació d'un llac artificial i activitats 

agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable - exp. OTAAGI20170069, d'aquesta 

localitat , d’àmbit  (Caldes de Malavella / Vilobí d’Onyar ) , del que n’és promotor  PGA Golf 

de Catalunya SA. El document té  data  febrer de 2017. 

 

Segon.- La  Comissió  Informativa  de TERRITORI  òrgan de l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella que té per  objecte l’estudi, informe i consulta en relació als assumptes  que 

abarquen l’ àrea d'Alcaldia i Territori;  l’ àrea de Seguretat i Convivència   i l’ àrea d’Espai 

Públic i  Promoció, en sessió del dia 03/04/2017 va informar en relació a dita documentació.  

 

Tercer .- Són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes , així 

com les seves modificacions , que adopti o aprovi una administració  pública  i l’elaboració i 

aprovació  dels quals l’exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de 

ministres o del consell de govern d’una comunitat autònoma quan es compleixen  els criteris 

de l’art. 6.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 



 

L’òrgan ambiental ha de sotmetre l’esborrany del pla o programa i els documents inicials 

estratègics a consultes de les administracions públiques afectades i de les persones 

interessades que s’hi han de pronunciar en el termini d’un mes  des de la seva recepció , art.  

19.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i  Disposició Addicional 

Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 

econòmica. 

  

Quart.- El document a analitzar proposa actuacions en el propi terme municipal de Caldes de 

Malavella, en una superfície de 10,4862 Ha, aquestes actuacions   s’informen en exercici de 

les competències urbanístiques  i de gestió  que corresponen a l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella dintre de l’àmbit del seu territori, d’acord a l’ art. 10 i, 66.3 d)  del TRLMRLC, i 

concordants del Text Refós de la Llei d'urbanisme. 

 

Així mateix aquest document proposa  unes majors  actuacions en una superfície de 73,6697 

Ha al terme municipal de Vilobí d’Onyar,  actuacions que en aquest cas s’informen   en el  

marc del disposat als arts. 84.2 i 85 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, en tot allò que la 

seva intervenció  pugui incidir en aspectes de l’àmbit de gestió  competencial del municipi de 

Caldes de Malavella. 

 

Cinquè.-  El   Pla especial urbanístic per a la implantació d'un llac artificial i activitats 

agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable (Vilobí d’Onyar/  Caldes de  

Malavella), forma part del procés de desenvolupament de l’ampliació del “Resort” de la PGA 

Catalunya.  En aquest  punt cal aclarir que urbanísticament  l’actual Sector del Golf (format 

per l’equipament  i el sector residencial) es situa en els municipis de Caldes de Malavella i 

Sils;  aquest sector  que  ara s’anomena “Resort”,  s’ampliarà també al municipi de Vilobí 

d’Onyar.   

Tot i que de facto  ja estem en un sector  plurimunicipal  (Caldes de Malavella – Sils) no es 

disposa del planejament urbanístic plurimunicipal delimitat, que permeti garantir en el futur la 

gestió  dels serveis resultants de l’operació urbanística plurimunicipal. 

 

Sisè.- Cal assenyalar que  l’anàlisi del  DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC (DIE), de data 

Març de 2017 que,  es circumscriu a uns equipaments en sòl no urbanitzable;   respecte del  

DOCUMENT D’AVANÇ DE PLA ESPECIAL URBANÍSTIC per a la implantació d’un llac 

artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en SNU,  dóna lloc a certes 

contradiccions. 

Aquest segon document no es limita a tractar els   equipaments en sòl no urbanitzable, sinó 

que a més  fa referència a tota una actuació urbanística futura. Actuació aquesta  que no 

s’explicita en la documentació  tot i ser bàsica per a la viabilitat dels equipaments proposats, i 

sobre la qual en conseqüència no  ens podem  manifestar.  

 

Setè.- Consten  a l’expedient informe del servei tècnic i,   jurídic en relació al procediment. 

 

Junt amb les consideracions anteriors  s’ha de tenir en compte  la, 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
  

1.-  Legislació aplicable de caràcter general: 



 

- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 

- Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes de Catalunya. 

[La Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 

l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 

Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es realitza l'adaptació 

de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de Plans i programes, a la normativa 

bàsica continguda en la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, han 

d'aplicar-se les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin aquesta normativa 

bàsica]. 

- La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat 

administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d'impuls de l'activitat econòmica. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

- Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

- Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 

de juliol [En el que no s'oposi al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei d'urbanisme]. 

 

 

2.-  Legislació aplicable de caràcter municipal, 

-  Text Refós del POUM publicat el 28/01/2014 

  

INFORME 

 

PRIMER.-   Documentació presentada i descripció de la proposta. 

- DOCUMENT D’AVANÇ DE PLA ESPECIAL URBANÍSTIC per a la implantació 

d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en SNU, redactat per TESEU, 

Roca Junyent advocats i Estudi Mayor et al, SL, i 

- DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC (DIE), de data Març de 2017. 

La proposta de PE és  de caràcter plurimunicipal i comprèn 73,6697 Ha a Vilobí d’Onyar i 

10,4862 Ha a Caldes de Malavella, amb els següents objectius segon l’avanç de pla: 

- Creació d’un llac central. 

- Implantació d’una activitat hípica. 

- Implantació de l’activitat esportiva de futbol. 

- Implantació activitat agrícola de vinya, a Caldes de Malavella. 

- Regularització del forat 7 del camp de Golf preexistent a Vilobí d’Onyar. 

- Objectiu final d’ordenació general del “Resort” de la PGA a Vilobí d’Onyar 

 

SEGON.-   Classificació i Qualificació i Proteccions urbanístiques. 

(Text Refós del POUM publicat el 28/01/2014).  

 

La zona proposada en el terme de Caldes de Malavella està situada en Sòl No urbanitzable, a 

tocar del PAU 1 corresponent a l’àmbit esportiu i residencial del Golf de Caldes de Malavella. 

 



 
Plànol de zonificació en Sòl no Urbanitzable. 3.5.3: S’observa la qualificació dels dos àmbits 

afectats a Caldes com de Zona Agrícola, clau 21. 

 
.. 



                      

 
Plànol de proteccions. 3.7.1 i 3 : S’hi observa la protecció del Camí Ral, del camí a Vilobí 

d’Onyar i la continuació al nord de la protecció hidrogràfica del torrent de Can Sunyer.  

L’àmbit objecte d’actuació es troba a cavall de dues conques hidrogràfiques: Onyar i Tordera. 

L’àmbit es troba inclòs en la zona de protecció preventiva d’acord al PTPCG. 

 

TERCER:  En relació  a la  documentació presentada s’han de formular les 

consideracions següents: 

- Respecte el document urbanístic d’avanç,   

o Cal aclarir si l’objectiu final d’ordenació general del Resort de la PGA a Vilobí 

d’Onyar  (punt 8.1 dels Objectius i Criteris Generals del PEU la Memòria 

d’ordenació) és o no un dels objectes enumerats en el punt 4 d’Objecte del Pla 

Especial de la Memòria Informativa. 

o En el punt 6 no es justifica la compatibilitat del Pla Especial respecte el PGOU 

de Caldes de Malavella. Caldria fer constar també com a planejament 

d’aplicació, el Text Refós del Pla Especial de Camins. 

o Han de constar els antecedents preexistents a Caldes de els corresponents al 

desenvolupament urbanístic del PAU1, en tant que l’avanç de pla planteja com 

a objectiu general futur l’ampliació del Resort. 

o Per altra banda, caldria fer constar la llicència ambiental de l’actual activitat 

esportiva del Golf (exp 14/1995 i 54/2003), vist l’objectiu de regularitzar el 



forat nº7. L’activitat Golf és una activitat classificada en l’annex II, epígraf 

12.35, d’acord a la Llei 20/2009. 

o En el punt 10.2.1, cal justificar “els antecedents que donen fe de la viabilitat 

del projecte futur en matèria de gestió dels recursos hídrics de l’àmbit a través 

de l’aprofitament d’aigües subterrànies”, així com acreditar l’obtenció davant 

de l’ACA de l’aforament proposat de 35.000 m3/any, vist l’informe de 

planificació hidrològica que s’exposa en la pàgina 31 del DIE on es constata 

l’alta pressió per extracció d’aigua en aquest àmbit. 

- Respecte el DIE: 

o Es torna a fer esment al POUM de Vilobí d’Onyar, que no és objecte d’aquesta 

tramitació. 

o En la pàgina 29 consta una informació obsoleta respecte l’abastament d’aigua 

potable a Caldes de Malavella. Actualment el municipi està connectat a 

l’artèria Costa- Brava, canonada del Pasteral i està en fase de redacció el Pla 

Especial Autònom i el Projecte de portada d’aigua des del municipi fins als 

sectors existents al voltant de la N-II, entre ells el Golf per tal de complimentar 

l’abastament de tots aquests sectors. 

o En la pàgina 30 consta una informació obsoleta respecte la depuració de les 

aigües residuals a Caldes de Malavella, que cal actualitzar. 

o En la pàgina 39, cal fer esment dels camins que sí que formen part de l’àmbit 

del PE proposat i que són inclosos en el Text Refós del Pla Especial de 

Camins: 

 
.. 

  

QUART:   D’acord amb  l’anterior, s’informa en l’àmbit de Caldes de Malavella: 

o Zona celler i vinyes, clau N1v: L’activitat agrícola de vinyes és una activitat 

compatible en sòl no urbanitzable agrícola conforme el POUM de Caldes de 

Malavella, d’acord a l’art. 254 del POUM. Ara bé, l’edificació del celler i 

l’aparcament que comporta, no s’ajusta a l’art. 246.5 del POUM, ja que només 

s’admeten construccions agrícoles sempre que es demostri la necessitat per a 



l’ús agrícola. En aquest cas, es considera que l’edificació en si i l’aparcament, 

només són justificables com a activitat complementària a l’esportiva i al ressort 

existent a Caldes de Malavella, d’acord a la pròpia definició d’interès públic 

obrant en el document. Les activitats compreses en l’art. 47.4 del DL 1/2010 

també són admeses genèricament en el POUM de Caldes de Malavella en 

aquest àmbit no protegit específicament (art. 242.1 i 246.2.c). 

o Nou camí proposat enmig de la zona de vinyes: Vist que es tracta d’un nou 

accés a l’activitat del nou llac plantejat a Vilobí d’Onyar i vist que travessa la 

zona de vinyes proposada a Caldes de Malavella, hi manca la proposta de 

qualificació de vialitat i la seva categorització, definició i coherència amb el 

Text Refós del Pla Especial de Camins que es troba en tràmit a l’Ajuntament 

de Caldes de Malavella. 

o Zona de millora de la biodiversitat, clau N2b: Aquesta nova zona proposada, es 

configura en el terme de Caldes de Malavella en 2 àmbits actualment 

qualificats parcialment de zona agrícola (clau 21) i de zona de bosc. Com sigui 

que  en el document d’avanç les defineix com a àrees de reserva de determinats 

hàbitats i dels valors paisatgístics del territori, d’acord a l’art. 254 del POUM, 

el sòl agrícola no es pot transformar en bosc i que s’ha de donar compliment 

als articles 254 i 255 del POUM, segons sigui clau 21 o 22. 

 

- CINQUÈ:   D’acord amb  l’anterior, s’informa en l’àmbit de  Vilobí d’Onyar: 

o Respecte de la zona d’hípica, llac i nova zona esportiva, no es pot informar 

adequadament fins a concretar com es materialitza la vialitat (amb seccions 

tipus) i com es serveixen d’aigua potable, depuració d’aigües residuals i 

recollida de residus. Només es poden informar favorablement en cas que 

aquestes activitats siguin independents i totalment  autosuficients en el territori 

de Vilobí d’Onyar pel que fa als  serveis (aigua, clavegueram, recollida de 

residus i enllumenat).  Tot això, en el benentès que l’afectació respecte 

l’increment de la mobilitat rodada (pàg 40 DIE) passa inevitablement a través 

del municipi de Caldes de Malavella i que aquesta la podrà absorbir. 

o Respecte al forat del golf adjacent al terme de Caldes de Malavella: Caldrà 

tenir en compte i actualitzar les mateixes condicions ambientals establertes en 

la llicència ambiental existent en l’àmbit de regularització del forat nº7, en tant 

que activitat única existent a cavall de dos municipis, i, depenent de la 

Depuradora de Caldes de Malavella, amb gran afecció a la riera Santa Maria. 

 

Un cop exposat tot l’anterior  fer constar que aquest Ajuntament en cap cas es manifesta en 

relació a una  futura ampliació del sector residencial del golf, tal i com es desprèn el 

document d’avanç  (punt 8.1), que només podria ser analitzat  a partir de la documentació 

urbanística específica corresponent.  

 

3.7) Expedient núm.: 414/2017 

Assumpte: Conveni administratiu de col·laboració entre Ajuntament i Òrbita Gironina SL 

  

Atès que ha estat informat el text inicial del Conveni administratiu de col·laboració entre 

Ajuntament i Òrbita Gironina SL, en el qual s’han d’establir  les condicions sobre les quals es 



desenvoluparan les pràctiques externes que l’estudiant "Tècnic en educació Infantil" durà a 

terme a la Llar d’Infants "Els Ninots", que s’annexiona  a la present proposta. 

 

Atès que aquest conveni no representa assumpció de despeses econòmiques i per tant  

signatura del mateix no posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 

municipal.  

 

És acreditat que la signatura d’aquests tipus de convenis afavoreixen ambdues entitats 

signants, de la qual cosa destaca la tasca d’aprenentatge de l’alumne , alhora que aquest 

col·labora  amb les tasques del centre.  

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 

les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de 

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.   

135,   de data  15/07/2015. 

 

Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l'informe de Secretaria, es proposa 

l'adopció del següent,  

  

ACORD 
  

PRIMER.  Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre Ajuntament i Òrbita 

Gironina SL ,  que s’annexiona  a la present proposta.  

 

SEGON. Notificar l'acord d'aprovació del conveni als interessats. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.8) Exp. 405/2017.- Contracte de serveis redacció i direcció projecte Biblioteca- Centre 

Cultural 

....  

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant el procediment obert, oferta més 

avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per al servei corresponent al “ Contracte de serveis 

per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció 

d'obra de la Biblioteca-Centre Cultural”, convocant la seva licitació. 

  

SEGON. Autoritzar, per la quantia de  248.703,65euros, la despesa que per a aquesta entitat 

representa la contractació esmentada. Amb càrrec a la partida 01 920 62700 de l'estat de 

despeses del pressupost per a l'exercici 2017 la quantitat de 202361,3euros, i per a l´exercici 

2018 o posterior la quantitat  de 46.342,35ueros. 

 

TERCER. Aprovar els plecs  de clàusules administratives particulars que regiran el 

“ Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu 

i la posterior direcció d'obra de la Biblioteca-Centre Cultural”per procediment obert, oferta 

més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 

  

QUART. Publicar en el  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el perfil del  

contractant un anunci de licitació, perquè durant el termini de 15 dies des de la publicació de 



l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona els interessats puguin presentar les 

proposicions que estimin pertinents. 

  

CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil de contractant, amb 

una antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s'ha de celebrar per a la 

qualificació de la documentació referida a l'article 146.1 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. 

 

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.   

 


