
    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

     

    ACTA 15/2017 

 

    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 26 D’ABRIL DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-sis 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 ACTES  DIA 29 DE MARÇ I 5 D'ABRIL 

 

Per unanimitat son aprovades les actes núm. 11/2017 i 12/2017, corresponents a la sessió del 

dia 29 de març i 5 d’abril, 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/2017/19, de data  25/4/2017, per 

un import de 79.913,19 €. 

 

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

documents núm. A/2017/18, de data 25/4/2017, per un import 1.591,98 €, que figura 

diligenciada a l’expedient.  

 

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

A/2017/19, de data 25/4/2017, per un import 19.393,63€, que figura diligenciada a 

l’expedient.  

 

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

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

 



1.5) Exp. 861/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 10  de 

l’obra de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça- Fase III, a favor de l’empresa GRUPO 

TECNO-CONRAD S.L., per import de 20.037,45 €. 

 

 

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. 960/2016.- -----.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

648,2 € corresponent a l’exp. 555/2016 per l’obra de piscina a Llac del Cigne, 693. 

 

2.2) EXP. 513/2016.- ----------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes 

d’import 860,20 € corresponent a l’exp. 15/2016 per l’obra de piscina a Llac del Cigne, 621. 

 

2.3) EXP. 644/2016.- ---------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

583,44 € corresponent a l’exp. 164/2016 per l’obra de piscina a Can Carbonell, 66 - c/ del 

Mig, 12. 

 

2.4) EXP. 453/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA, SDG, S.A..- Aprovar la pròrroga per 

executar les obres concedides en exp. 1241/2016 per obertura d'una rasa sobre vorera i 

calçada de 201 x 0,3 m2 per a instal·lar canonada amb 1 ramal (ref. 160209GIR GC - codi 

obra 012016955603) a C/ Lleida s/n cant. Cra. Llagostera - Vichy Catalan Hotel, concedida 

per Junta de Govern de data 14 de desembre de 2016 (Acta 45/2016), motivada per no haver 

pogut executar les obres dins del termini previst,   

 

2.5) EXP. 460/2017.- ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U..- Concedir llicència 

per estesa de nova línia aèria BT (núm. sol: 0558030 - ref. GIP 1700905) a Can Carbonell, 

604 - c/ Bellavista, 33. 

 

2.6) EXP. 430/2017.- ------.- Atès que en data 25 de d’abril de 2017, es van iniciar les tasques 

de comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat 

de perruqueria-estètica ubicada a c/ Sant Sebastià, 41 Local 4. 

  

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 perruqueria- estètica ubicada a c/ Sant Sebastià, 41 Local 4, 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 les persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, 

els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen part de la documentació 

presentada, 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. 

 

QUART.- 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:  

 

- VERONICA PAREDES ZURERA, auxiliar administrativa,  els dies 18 d’abril i 12 de maig 

de 2017 (2  dies laborables). 

- ANNA PEÑAS ZAMORA, tècnica comptabilitat, del 8 al 15 d’agost de 2017 (5 dies 

laborables). 

- MIKEL GARMENDIA ZUBELDIA, tècnic esports, del 17 al 22 de maig de 2017 (4 dies 

laborables). 

 

3.2) Exp. 456/2017.- Assumpte: Permís Matrimoni. 

  

Vista la sol·licitud de permís per raó de matrimoni, que formula -----, funcionaria de carrera 

d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball de tècnica de comptabilitat. 

 

Vist que la funcionari té dret a la concessió de la llicencia amb plenitud de drets econòmics. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i de conformitat 

amb allò establert a l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local, formulo a la Junta de Govern la següent  

   

PROPOSTA D’ACORD 
   

PRIMER. Concedir permís de matrimoni a --------- des de 24/7/2017 fins a 7/8/2017, ambdós  

inclosos, amb tots els drets econòmics inherents. 

   

SEGON. Donar trasllat d’aquesta resolució a la interessada i al departament de personal per 

al seu coneixement i efecte. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.3) Exp. 1169/2016.- Procediment: Contracte de subministrament de dos servidors i un 

dispositiu mitjançant procediment ordinari, un  únic criteri d’adjudicació, el preu més baix. 

 

....... 

 

PRIMER. Adjudicar el contracte de dos servidors i un dispositiu mitjançant procediment 

ordinari, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, mitjançant tramitació ordinària, 

procediment obert, un únic criteri d’adjudicació, el preu més baix, a la mercantil IN2IN 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, amb CIF B55109144, pel preu de 20.500,00 € de base 

més 4.305,00 € d’IVA. 

 



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 IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES 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. 

 

3.4) El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona ha arribat a un acord amb l’empresa 

MPLC per a l’exhibició pública de projeccions dins les biblioteques amb una “tarifa plana” 

que atorga cobertura legal per el període d’un any. 

 

Donat que hi ha prevista l’organització d’un cinefòrum a la biblioteca municipal, s’ha de 

sol·licitar i obtenir la corresponent llicència, per la qual cosa es proposa a la Junta de Govern 

Local, l’adopció del següent acord: 

 

Sol·licitar la llicència a l’empresa MPLC per a l’exhibició pública de projeccions a la 

biblioteca municipal, d’acord amb les condicions fixades a la proposta, pel període d’un any i 

amb la modalitat d’aforament de fins a 25 persones, pel preu de 225 €, més IVA. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.5) Exp. 466/2017.- Assumpte: convocatòria de subvencions en matèria d'ajuts socials 

  

En relació a la provisió d’alcaldia del dia 26 d’abril de 2017 i en relació la tramitació de la 

convocatòria d’Ajuts Socials, emeto el següent, 

 

INFORME-PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Ateses les bases d’ajuts socials de l’Ajuntament de Caldes de Malavella aprovades en sessió 

ordinària del Ple de 30 de gener de 2017 i modificades. 

 

Atès que s’ha considera convenient per la Junta de Govern Local efectuar la convocatòria i 

concessió dels següents Ajuts Socials per a l’exercici 2017: 

  

Convocatòria  Termini de sol·licituds Pressupost  

Ajuts d’urgència social Durant tot l’any 3.000,00 

Ajuts socials en règim de concurrència competitiva 

Ajuts a nens i joves per 

assistir a les activitats 

esportives i de lleure “Casal 

d’Estiu” i “Casalet d’Estiu” 

Del 2 de maig al 12 de 

maig de 2017  

4.000,00€ 

Ajuts per escolarització de 

nens/es de 0 a 3 anys que es 

trobin en situacions 

Del 29/05/2017 al 

09/06/2017 en primera 

convocatòria 

8.000,00 € 



socioeconòmiques 

desfavorides 

 

Del 8/01/2018 a 

19/01/2018 en segona 

convocatòria 

Ajuts per a les activitats 

d’educació i esports 

permanents 

Del 1/09/2017 a 

15/09/2017. 

4.100 € 

Ajuts per sortides escolars Del 15/09/ al 30/09/2017 3.000,00 € 

Ajuts per reforç 

socioeducatiu secundària  

Durant tot el curs 2.000,00 € 

Subvencions per a les 

places de centre de dia 

Durant tot l’any 9.000,00 € 

 

Atès l’informe de Secretaria en el que s’indica la legislació aplicable i el procediment a seguir 

per a convocar i concedir les subvencions. 

 

Atès l’informe de intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa 

derivada de al concessió de les citades subvencions. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 23 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es proposa a la Junta de 

Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER: Efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’ajuts 

socials per a l’any 2017, d’acord amb el calendari, pressupost, i amb el text que figura en 

l’Annex de la present resolució corresponent a les bases aprovades pel Ple en data 22 de març 

de 2012 i modificades, mitjançant acord de Ple del dia 4 d’abril de 2016 i 30 de gener de 

2017. 

 

SEGON.- Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions la present convocatòria i les 

resolucions de concessió que s’aprovin en virtut d’aquesta en els termes establerts a l’article 

18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.6) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants del nen ----- al curs P-2 amb efectes el mes de maig. 

 

3.7) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants del nen ----- del curs P-1 amb 

data efectes al maig. 

 

3.8) Exp. 32/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Enric Vilalta Genís (Bar Joker), 

adjunta a la sol•licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col•locació d’una 

terrassa, es va iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què han 

informat favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col•locació d’una terrassa, a l’Av. Sant Maurici, 8, d’aquesta localitat. 

 



Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Enric Vilalta Genís (Bar 

Joker), i domicili a l’Av. Sant Maurici, 8, per a la col•locació d’una terrassa per tot l’any 

2017, en què s’hi instal•laran: 

—   Taules 5 

— Cadires 20 

— Protecció: Jardineres 3. 

 

Es tindran en compte les següents observacions: 

 

• Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

• Es podrà ocupar l’espai de la calçada reservat a 2 aparcaments, corresponents al front 

del local de 8,00 m de llarg per 2,00 m d’ample, i una superfície de 16 m². 

• Es col•locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb 

la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles. 

• Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la 

seguretat vial. 

• El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color blanc o 

de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament prohibida la 

utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

• Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

• S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i cadires per a 

terrasses de bars i similars. 

• Es tindrà especial cura en no perjudicar el correcte funcionament del dos embornals 

que es poden veure afectats per la instal•lació del elements de la terrassa. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 16 m2. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 584 € que ja han 

estat prèviament ingressats. 

 

3.9) Exp. 33/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Elde Israel Zelaya Flores adjunta 

a la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col·locació d’una terrassa, es 

va iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què van 

informar favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col·locació d’una terrassa, a la Plaça de l’Ajuntament, 5, d’aquesta localitat. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern 

Local, acorda: 

 



PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Elde Israel Zelaya Flores, i 

domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 5, per a la col·locació d’una terrassa  per tot l’any 2017, 

en què s’hi instal·laran: 

 

— Taules 7 

— Cadires 28 

— Jardineres 

 

Les mesures de protecció preceptives que s'estableixen són les següents: 

 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es podrà ocupar l’espai màxim (diumenges) de la calçada reservat a 2 aparcaments 

més un triangle, corresponents al front d’un dels laterals del local de 7,40 m (3,40 + 

4,00) del llarg per 5,00 m d’ample com a màxim, i una superfície de 27,00 m².  

 Es col·locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb 

la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles. 

 Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la 

seguretat vial. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 27 m
2
. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 985,50 € que ja 

han estat prèviament ingressats. 

 

3.10) Exp. 179/2017.- Atesa la documentació aportada per Joan Riera i Delemus, adjunta a la 

sol•licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col•locació d’una terrassa, es va 

iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què han 

informat favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col•locació d’una terrassa davant el C/ Santa Maria 30 (a la plaça de l’Església), d’aquesta 

localitat. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 



PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública a CAFEREST CAL NAP S.L.,  

davant el C/ Santa Maria 30, per a la col•locació d’una terrassa  per tot l’any 2017, en què s’hi 

instal·laran: 

 Taules 4 

 Cadires 12 

 Jardineres   

 Ombrel·les   

 

  Protecció: Jardineres. 

 

Es tindran en compte les següents observacions: 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es podrà ocupar l’espai a la zona d’estacionament, pel pas de cambrers i que es 

limitarà amb les jardineres, corresponents 1,00 m de llarg per 2,00 m d’ample. 

 La superfície total d’ocupació sobre la vorera i zona d’aparcament de la calçada es de 

16,00 m². 

 Es tindrà en compta que la disposició de les taules i cadires es podran veure alterades 

per la necessitat de la implantació dels elements nadalencs que s’implanten 

habitualment a la plaça sense que això comporti disminució de la superfície ocupada. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 16 m2. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 584 € que ja han 

estat prèviament ingressats. 

 

3.11) Exp. 233/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Josep Velasco Cremades, 

adjunta a la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col·locació d’una 

terrassa, es va iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què han 

informat favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col·locació d’una terrassa, a la Cra. de Llagostera, 156, d’aquesta localitat. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 



PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Josep Velasco Cremades 

(Bar Grill Trèbol), i domicili a la Cra. de Llagostera, 156, per a la col·locació d’una terrassa  

pel període comprès entre el 13 de març i el 31 d’octubre de 2017, en què s’hi instal·laran: 

- Taules 2 

- Cadires 8 

 

Es tindran en compte les següents observacions: 

 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es podrà ocupar l’espai de la vorera, corresponent al front del local de 5,65 m de llarg 

per 2,00 m d’ample, i una superfície de 6,50 m² (superfície mínima d’1 taula i 4 

cadires es de 3,25 m² per 2 conjunts i tenint en compta que s’ha de deixar lliure la 

sortida del local). 

 Es deixarà un pas lliure MÍNIM d’1,20 m entre la línea de pilones i l’espai ocupat per 

les taules i cadires. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars (es pot consultar a la següent adreça 

electrònica 

http://www.caldesdemalavella.cat/Ajuntament/Ordenances/ocupacioviapublica.pdf, o 

a les oficines municipals). 

 Es tindrà cura del bon estat i neteja de la vorera. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 6,50 m2. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 181,74 €, que ja 

han estat prèviament ingressats. 

 

3.12) Exp. 366/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Elde Israel Zelaya Flores 

adjunta a la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col·locació d’una 

terrassa, es va iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què van 

informar favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col·locació d’una terrassa, a la Plaça de l’Ajuntament, 5, d’aquesta localitat. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern 

Local, acorda: 

 

http://www.caldesdemalavella.cat/Ajuntament/Ordenances/ocupacioviapublica.pdf


PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Elde Israel Zelaya Flores 

(Termal Cafè), i domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 5, per a l’ampliació de terrassa  per 

període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de 2017, en què s’hi instal·laran: 

 

— Taules 2 

— Cadires 8 

— Jardineres 

 

Les mesures de protecció preceptives que s'estableixen són les següents: 

 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Aquesta ocupació és una ampliació de la sol·licitada a l’expedient 33/2017 i que en 

total implica ocupar l’espai màxim de la calçada reservat a 3 aparcaments més un 

triangle, corresponents al front d’un dels laterals del local de 7,40 m (3,40 + 4,00) del 

llarg per 5,00 m d’ample com a màxim, i una superfície de 37,00 m². Respecte a 

l’ocupació corresponent a la llicencia 33/2017 suposa una ampliació de l’ocupació de 

10,00 m². 

 Es col·locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb 

la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles. 

 Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la 

seguretat vial. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 10 m
2
. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 220,80 €. 

Donat que s’ha ingressat prèviament la quantitat de 198,72 €, caldrà procedir a l’ingrés de la 

diferència d’import 22,08 €. 

 

3.13) Exp. 438/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. Sebastià Padilla Rodríguez (Bar 

Tèrmic), adjunta a la sol•licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col•locació 

d’una terrassa, es va iniciar l’expedient corresponent. 

 

Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 25 d’abril de 2017 en què han 

informat favorablement respecte la concessió de la llicència d’ocupació de via pública per a la 

col•locació d’una terrassa, a la Plaça de l’Ajuntament núm. 9, d’aquesta localitat. 

 



Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb el que estableix l’article 21.1 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es resol: 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Sebastià Padilla Rodriguez 

(Bar Tèrmic), i domicili a la Plaça de l’Ajuntament núm. 9, per a la col•locació d’una terrassa  

pel període comprès entre el 13 d’abril  i el 16 de juliol de 2017, en què s’hi instal•laran: 

—   Taules 10. 

— Cadires 40. 

— Protecció: Jardineres i tanques.  

 

Es tindran en compte les següents observacions: 

 

 Es respectarà en tot moment l’horari màxim d’activitat a la via pública. 

 Es deixarà a la vorera un pas de 120 cm, d’ample lliure d’obstacles per la circulació 

de vianants. 

 Es podrà ocupar l’espai de la calçada reservat a aparcament, corresponents al front de 

la façana del local d’uns 7,50 m de llarg per 4,00 m d’ample (30,00 m²) més 10 m ² de 

vorera. 

 Es col·locaran elements separatius de forma que es delimiti l’espai de la terrassa amb 

la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles. 

 Es disposarà de la suficient senyalització diürna i nocturna, per precaucions a la 

seguretat vial. 

 El mobiliari serà necessàriament de materials naturals (fusta, vímet, marbre, etc.) 

alumini no lacat o similar, o resines de color fosc. No es permetrà el plàstic de color 

blanc o de colors vius. No es permetrà mobiliari amb publicitat. Resta expressament 

prohibida la utilització de fibrociment, plaques translúcides de PVC, canyís. 

 Els para-sols no seran de  colors llampants o estridents. 

 S’haurà de complir a més l’indicat en l’article 10 “Obligacions del titular de la 

llicencia” del Reglament Municipal de l’Ocupació de la via pública amb taules i 

cadires per a terrasses de bars i similars (es pot consultar a la següent adreça 

electrònica 

http://www.caldesdemalavella.cat/Ajuntament/Ordenances/ocupacioviapublica.pdf, o 

a les oficines municipals). 

 Es tindrà cura del bon estat i neteja de la vorera. 

 

SEGON. La superfície per a la que es concedeix la llicència és de 40 m2. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. 

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa corresponent per import de 456 €, que ja han 

estat prèviament ingressats. 

 

3.14) Exp. 454/2017.- Assumpte: Conveni administratiu de col·laboració entre Ajuntament i 

OSCOBE-INTERMEDIA UTE EL BALCÓ DE GIRONA, UNIÓ TEMPORAL 

D´EMPRESES 

  

http://www.caldesdemalavella.cat/Ajuntament/Ordenances/ocupacioviapublica.pdf


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

Ajuntament i “OSCOBE-INTERMEDIA UTE EL BALCÓ DE GIRONA" UNIÓ 

TEMPORAL D´EMPRESES, en el qual s’han d’establir  les condicions sobre les quals es 

desenvoluparà la col·laboració pel “Coneixement de l’entorn productiu” que l’estudiant  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 la  

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 “OSCOBE-

INTERMEDIA UTE EL BALCÓ DE GIRONA" UNIÓ TEMPORAL D´EMPRESES ,  que 

s’annexiona  a la present proposta.  

 

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

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

3.15) Expedient núm.: 405/2017 

 

Vist l’establert en el PLEC DE BASES PER LA LICITACIÓ DEL 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, en les bases 16 i 21 , i donant compliment al disposat a l’art 146.1 del 

TRLCSP, essent 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, aquesta per unanimitat, 

 

ACORDA: 

 

1.- Nomenar els membres de la MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIONS 

AVALUADORES. 

 

Mesa de contractació: 



 

President: Regidora delegada Sra. Mercè Rossell i Rius 

      Suplent: Sr. Sergi Mir i Miquel 

Vocals:  

- Secretària de la Corporació  Sra. Maria Casadevall i Viñas 

- Interventora accidental de la Corporació Sra.  Ana Peñas Zamora 

- Arquitecte Municipal Sra. Gemma Torras i Oliveras 

- Arquitecte tècnic municipal Sr. Abel Bernal Díaz 

- Enginyer assessor municipal  Sr. Miquel Grau i Botanch 

Secretària: Anna Maria Sitjà i Paradeda 

   

Comitè d’experts senyors/es: 

 

- Gemma Torras i Oliveras, Arquitecte Municipal  

- Abel Bernal Díaz, Arquitecte tècnic municipal  

- José Antonio Cabrera Navarro, Arquitecte tècnic municipal 

- Robert Vidal i Palau, Funcionari del Servei Tècnic 

- Miquel Grau i Botanch, Enginyer assessor municipal 

- Maria Casadevall i Viñas, Secretària de la Corporació   

- Ana Peñas Zamora, Interventora accidental de la Corporació  

Secretària: Anna Maria Sitjà i Paradeda 

 

Comissió de Valoració que tindrà la funció de jurat:  

 

- Salvador Balliu i Torroella, Alcalde – President o regidor en qui delegui 

- Un representant  de cada Grup Municipal: 

- Mercè Rossell i Rius, Regidora del grup PDeCAT 

- Joan Colomer i Llinàs, Regidor del grup PICaldes 

- Esther Domínguez i Tarré, Regidora del grup d' ERC- AM 

- Daniel Sancho Garcia, Regidor no adscrit 

- José Fernández Celada, Regidor del grup PSC-CP 

- Gemma Torras i Oliveras, Arquitecte Municipal   

- Elena Redó Banzo, del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona 

- Assumpta Carbonell Trulls, del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya 

- Ramon Castells i Llavanera, Arquitecte del Departament de Cultura de la Generalitat   

    de Catalunya 

- Un representant del COAC  

 

Secretària: Maria Casadevall i Viñas 

 

2.- Fer públic al  perfil  del contractant  el present acord 

  

3.16) Exp. 413/2017.- Conveni Castellers de les Gavarres 

 

Primer.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració l’Ajuntament de Caldes de 

Malavella i l’Entitat  “Castellers de les Gavarres” per determinar l’aportació d’una bestreta per  

a la realització i desenvolupament del fet Casteller en el municipi de Caldes de Malavella. En 

els termes de l’esborrany de conveni  que s’incorpora a aquest acord. 

  



Segon.- Facultar el Sr. Alcalde- President per al seu desenvolupament, formalització i 

signatura. 

 

Tercer.- Comunicar-ho a l’entitat “Castellers de les Gavarres” pel seu coneixement, 

formalització i signatura als efectes legals que en siguin d’aplicació. 

 

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.   



 


