
    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

     

    ACTA 16/2017 

 

    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 3 DE MAIG DE 2017 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el tres de maig 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 assisteix també la Sra. 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  DIA 11 D'ABRIL 

 

Per unanimitat és aprovada l’acta núm. 13/2017 corresponent a la sessió del dia 11 d’abril. 

 

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/2017/21, de data  3/5/2017, per 

un import de 64.063,82 €. 

 

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

A/2017/20, de data 2/5/2017, per un import 14.486,85 €, que figura diligenciada a l’expedient.  

 

1.3) Exp. 525/2016.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2  de l’obra 

de pavimentació del camí entre Aigües Bones i Can Carbonell – Fase 1, a favor de l’empresa 

O.P. BROSSA, S.A., per import de 30.094,66 €. 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 

2.1) Aprovar l’establiment del preu públic de les entrades del IX Festival de Teatre 

d’Humor/Toca Riure 9, fixant-los per cada espectacle en: 



 

“Reubicando al Genio”, 5 € 

“Desconcerto”, 10 €. 

 

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

de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ESPAÑA SAU  per 

import de 27,60 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa 

durant el 1er. Trimestre de l’exercici 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. 402/2017.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A..- Concedir llicència de primera 

ocupació per un edifici plurifamiliar de 16 habitatges i trasters a PGA GOLF Zona F 1.2 Bloc 

8 - c/Creu Petita,2, amb llicència d’obres exp. 768/2016. 

  

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

prèviament ingressats. 

 

3.2) EXP. 194 / 2017.- IMMOBILIARIA BOADAS, SA.- Concedir llicència d’obres majors 

per construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres a C/ Girona, 68, amb referència cadastral 

4123606DG8342S0001QH, d'aquesta localitat, i d'acord amb les determinacions de caràcter 

general i les particulars establertes en l’informe tècnic de data 31/03/2017,  

 

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 845,62 € i el dipòsit de la 

fiança per gestió de runes d’import  536,83 € que ja han estat prèviament ingressats. 

 

CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

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

 

- BENJAMIN FAUCHS VILA,  peó brigada obres, grup AP (E) , a data efectes  10/5/2017. 

 

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

 

- PERE CANALETA ROCA, peó neteja, del 19 al 30 de juny de 2017 (10  dies laborables) i 

del 20 de novembre a l’1 de desembre de 2017 (10 dies laborables). 

 

4.3) Exp. 7/2017.- Atorgar un ajut social urgent a la Sra. A.E.S., per fer front al pagament del 

50% de la matrícula de la seva filla al CFA Nou Girona per import de 37,50 €, que seran 

ingressats al núm. de c/c que figura a l’expedient, facilitat per Serveis Socials. 

Notificar a l’interessat que s’obligarà a complir el Pla de treball de l’alumne i/o família 

sol·licitant, establert amb els serveis socials municipals. 

 



4.4) Exp. 47/2017.- A proposta de la regidoria de Benestar social, entitats i festes populars, la 

Junta de Govern Local acorda aprovar el Plec de condicions regulador de les adjudicacions 

d’espais de la Festa Major 2017, a la zona del recinte de la Festa Major. 

 

Fer públic la seva aprovació al taulell d’anuncis de la seu electrònica.  

 

4.5) Exp. 638/2016.- Assumpte: Recurs Contenciós Administratiu, procediment abreujat, 

núm. 145/2016- A  

 

Atès que ha estat notificat en aquest Ajuntament pel Jutjat contenciós Administratiu 2 de 

Girona, la interposició de un recurs contenciós administratiu contra la desestimació de la 

sol·licitud de readmissió i reingrés al seu lloc de treball en la seva condició de funcionària 

després d’un període d’excedència voluntària per part de la senyora -------. Així mateix, 

mitjançant el citat Decret es requereix a l’Ajuntament de Caldes de Malavella per tal que es 

presenti l’expedient administratiu amb quinze dies d’antelació al dia 17 de maig de 2017 i, si 

és el cas, comparegui davant aquest jutjat. 

 

Vist el que disposa l’article 49 i 50 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa en 

relació la tramesa de l’expedient administratiu i la personació o compareixença a les 

actuacions. 

 

Vist que l’article 551.3 de la Llei 6/1985, de 1 de juliol Orgànica del Poder Judicial disposa 

que la representació i defensa de les entitats locals correspondrà als lletrats que serveixin en 

els serveis jurídics de les esmentades administracions, excepte que designin advocat col·legiat 

que els representi i defensa. 

 

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:  Designar la representació  de l’Ajuntament  al  Sr. Carlos Javier Sobrino Cortés , 

procurador,  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.   



 


