
                                           AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

     

    ACTA 14/2017 

 

    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 19 D’ABRIL DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el dinou 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 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  NÚM. 10/2017 DE 22 DE MARÇ 

 

Per unanimitat és aprovada l’acta de la sessió núm. 10/2017, corresponent a la sessió del dia 

22 de març. 

 

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/2017/18, de data  18/4/2017, per 

un import de 82.366,02 €. 

 

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

A/2017/17, de data 18/4/2017, per un import 5.486,80 €, que figura diligenciada a l’expedient.  

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

També per unanimitat, s’acorda: 

 

2.1) Primer.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i 

manteniment del clavegueram corresponent al  1r trimestre 2017 de: 

 

- Nucli Caldes de Malavella 



- Urbanització Can Solà Gros I 

- Urbanització Can Solà Gros II.  

 

Segon.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre 2017 de:  

 

- Urbanització Tourist Club 

- Urbanització Aigües Bones 

- Urbanització Llac del Cigne 

- Urbanització Can Carbonell. 

 

2.2) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica IBERDROLA 

CLIENTES SAU, per import de 863,31 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació 

declarat per l’empresa durant el 1er. trimestre de 2017, que ja han estat prèviament 

ingressades. 

 

2.3) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica IBERDROLA 

COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU, per import de 1,43 €, equivalents a 

l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 1er. trimestre de 2017, que 

ja han estat prèviament ingressades. 

 

2.4) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica ACCIONA 

GREEN ENERGY DEVELOPMENTS SLU, per import de 21,16 €, equivalents a l’1’5 % de 

l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 1er, trimestre de 2017. 

 

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. 421/2017.- ----.- Concedir llicència per talar 1 arbre a Llac del Cigne, 101. 

 

 

3.2) EXP. 107/2017.- ---.- Concedir llicència per connexió al clavegueram a Llac del Cigne, 

185. 

 

3.3) EXP. 108/2017.- -------.- Concedir llicència per connexió a claveguera a Can Carbonell, 

604 - c/ Bellavista, 33. 

 

3.4) EXP. 122/2017.- -----.- Concedir llicència per connectar a xarxa general d'aigües pluvials 

i negres a Aigües Bones, 8-I-I - c/ Roureda de Can Roig, 17. 

 

3.5) EXP. 425/2017.- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U..- Concedir llicència 

per estesa de nova línia aèria BT (núm. sol.: 559184 - ref. GIP170807) a Aigües Bones, 20-C-

II- c/ Osona, 16. 



 

 

3.6) EXP. 378/2017.- IVYL RETAIL, SLU, representat pel Sr. ------- Atès que en data  

11/04/2017, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis Tècnics 

Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de  venda de sabates, bolsos i 

complements ubicada a  c/ Sant Sebastià, 41 Local B-3, relacionada amb l’epígraf G471. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 115/2015, de 19 de juny, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a l’activitat de venda de sabates, bolsos i complements ubicada a c/ Sant Sebastià, 41 

Local B-3, sense perjudici de les futures que es portin a terme. 

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. 

 

Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 244,75 €, que ja han estat prèviament 

ingressats. 

 

 

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

4.1) Expedient núm.: 428/2017 

Informe de Secretaria 

Procediment: Jubilació Ordinària de Personal Laboral 

 

Vist l’informe de Secretaria, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

PRIMER. Prendre coneixement de la intenció de jubilació per part de ANDRES MARTIN 

MARTIN personal laboral de l'Ajuntament, adjuntant el model de certificat d'empresa perquè 

el present juntament amb la sol•licitud (model oficial) davant l'Institut Nacional de la 

Seguretat Social. 

 

SEGON. Una vegada dictada la resolució de jubilació, posar en coneixement de la mateixa al 

Servei de Personal, Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns. 

 

4.2) Expedient núm.: 443/2017 

 

Primer.- Que l’Ajuntament de Caldes de Malavella s'adhereix al Conveni subscrit entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s'estableix el Pla extraordinari 

d’assistència financera local 2017.  

 

Segon.-  Que d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licita  a  la 

Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de  total 238.212,56 euros,  per  compte  



dels crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen tot 

seguit:  
 
Doc. Financer Manament C. 

Gestor 
Pos.Press Import net Concepte 

4000164386 0650973558 GO03 D/460000300/7110/0000 73.092,36 € FCLC 2014 AJUNTAMENTS 

5000063449 0651028253 GO03 D/460000300/7110/0000 72.038,08 € FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015 

5000065340 0651028645 GO03 D/460000300/7110/0000 41.369,84 € FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015 

5000366504 0651080032 GO03 D/460000300/7110/0012 51.712,28 € FCLC 2013 municipis darrer pagament 

 

Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat, l’Ajuntament de 

Caldes de Malavella transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  crèdits  a  favor  de  

la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de 

Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.  
 

4.3) Exp. 350/2017.- Títol: Informe- Proposta  sobre Contracte de Gestió Concessió servei 

piscina per a concessió administrativa per a l' explotació de la piscina municipal 

  

...... 
  

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

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a la gestió del servei 

públic de concessió administrativa per a l' explotació de la piscina municipal, mitjançant la 

modalitat de concessió, tot convocant-ne la seva licitació. 

  

SEGON. Autoritzar, en quantia de 9.000 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament 

representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació 02 340 47900 de l'estat de 

despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017. 

   

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars I Plec tècnic que regirà 

el contracte de gestió del servei públic de concessió administrativa per a l' explotació de la 

piscina municipal mitjançant la modalitat de concessió, per procediment obert, oferta 

econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.  

  

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de contractant 

anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies puguin presentar les proposicions 

que considerin convenients. 

  

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 en 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. 

   

4.4) Exp. 261/2014.- Devolució aval 

 

Vist l’informe dels Tècnics directors de l’obra, autoritzar la devolució de l’aval dipositat per 

l’empresa COBRA Instalaciones y Servicios, S.A. adjudicatària de l’obra de coberta per a 

pista poliesportiva a Franciac. 

 



4.5) Exp. 149/2017.- Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva de 

l’any 2017, per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal. 

 

Diputació de Girona  

 

BOP núm. 21 de 31/1/2017 

 

Junta Govern Diputació de Girona de 24/1/2017 

 

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. 

  

4.6) Exp. 1192/2016.- Autoritzar la Sra. ------, per l’ocupació amb grua per a càrrega i 

descàrrega i estacionar formigonera, de 12 m² de via pública durant 1 dia al C/ Nou, 42. 

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 4.32 €, que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

 

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.   



 


