
    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  
 
ACTA 20 /2017 

 
    SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 
 
 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA: 30 DE MAIG DE 2017 
 
 
A Caldes de Malavella, el trenta 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 extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi Mir i 
Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Gemma Alsina i Mir i amb l’absència excusada de 
la Sra. 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 cinc de la 
tarda i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 
 
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA DIA 3 I 10 DE MAIG 
 
Per unanimitat son aprovades les actes núm. 16/2017 i 17/2017, corresponents a la sessió del 
dia 3 i 10 de maig, 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/2017/26 de data  30/5/2017, per 
un import de 55.938,38 €. 
 
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades  per la relació de documents núm. 
A/2017/24, de data 29/5/2017, per un import 9.994,58 €, que figura diligenciada a l’expedient.  
 
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses de personal representades  per la relació de 
documents núm. A/2017/25, de data 29/5/2017, per un import 1.559,52 €, que figura 
diligenciada a l’expedient.  
 
1.4) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes d’abril per la 
Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient. 
 
 
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 
 



A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda: 
 
2.1) Aprovar el padró fiscal corresponent al Clavegueram 2n trimestre 2017, per import de 
1.843,89 €. 
 
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. 426/2017.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A.- Concedir llicència per executar el 
gual d'accés a la zona comunitària a PGA GOLF F1.2. 
 
Condicions de llicència 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 
- La formació del gual es realitzarà amb vorada de transició de 1 m de llargada als 

extrems i rigola al centre. Les pendents es formaran amb la mateixa llamborda que fa 
de paviment a la vorera. 

- L’amplada màxima del gual inclòs la peça de vorada serà d’1 m. 
- La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin 

quedat malmesos a causa de les obres. 
- Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat. 
- En cas de col·locació de contenidors de runes s’haurà de fer la corresponent sol·licitud 

d’ocupació de la via pública. 
- Tractant-se d’una obra en via pública es tindrà en especial consideració les mesures 

adients per la seguretat dels vianants i el vehicles, prenent totes les mesures de 
precaució, protecció, seguretat i senyalització que facin al cas, amb l’enllumenat a les 
hores nocturnes necessari. 

- Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat 
 

- Caldrà complir els següents terminis: 
a) 1 mes per començar les obres. 
b) 2 setmanes per acabar-les. 

 
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 55,90 € i el dipòsit de la fiança 
per gestió de runes d’import 150  € que ja han estat prèviament ingressats. 
 
3.2) EXP. 411/2017.- --------------------.- Concedir llicència per construir una piscina a Av. 
Catalunya, 66 d’aquesta localitat,  amb referència cadastral 3722311DG8332S0001PS. 
 
Condicions de llicència:  

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 
- Caldrà que es gestionin els residus d’acord al Decret 89/2010. Es retornarà la fiança 

quan es justifiquin, mitjançant models normalitzats de l’Agència Catalana de Residus, 
els residus de construcció i les terres procedents d’excavació que consten en el 
projecte d’acord al càlcul del present informe. 



- Caldrà executar un registre a peu de parcel·la de la connexió existent al clavegueram 
públic d’aigües plujanes i sol·licitar llicència d’obra per tal de no confondre’l amb el 
de residuals. 

- En el moment dels buidatges de piscina, cal efectuar l'abocament de forma esglaonada, 
en el decurs d’una setmana. 

 
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 320 € i el dipòsit de la fiança 
per gestió de runes d’import 420,71  € que ja han estat prèviament ingressats. 
 
 
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 
 
4.1) Exp. 605/2017.-  
 
Vista la necessitat de contractar personal auxiliar administratiu per reforçar el servei a 
l’oficina d’atenció al ciutadà per mantenir el seu normal funcionament en previsió de les 
vacances del personal adscrit durant el període estival. 
 
Atesa la resolució del  Tribunal qualificador que va  valorar les proves selectives dels 
aspirants per a la creació d’una borsa de treball, per cobrir necessitats temporals de personal 
de la categoria d’auxiliar administratiu, que es produeixin durant un període d’un any. 
 
Vista que la  relació de l’ ordre d’ aspirants de la bossa de treball, per cobrir necessitats 
temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu corresponent a la  convocatòria 
efectuada a l’efecte va queda determinada d’acord amb els següents resultats: 
 
Aspirants Puntuació 
35VPZ  24,83 
23MVG 20,28 
25MRP 19,18 
16JFC  18,66 
18LAD  13,82 
 
Vist que segons el disposat a la convocatòria , base desena les persones que formin part 
d’aquesta borsa de treball seran cridades per cobrir les necessitats temporals de personal de 
la categoria d’auxiliar administratiu/va, que es produeixin per un període d’ un any. L’ordre 
d’aquesta crida serà el de la puntuació obtinguda en el procés selectiu, llevat d’ulterior 
alteració per alguna de les causes previstes a la mateixa base desena, circumstància aquesta 
que no s’ha produït. 
 
No s’ha efectuat oferiment de la contractació a l’aspirant primera 35VPZ per tenir vigent un 
nomenament o contracte temporal, d’acord amb el paràgraf tercer de la base desena de la 
convocatòria. 
  
En data 24/05/2017 es tramet correu oferint a la Sra. -------------------- (23MVG) la 
contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà de l’1/06/2017 
fins el 30/09/2017 per a cobrir el període de vacances estival.  



 
La interessada formula renúncia en tant que actualment està treballant al Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany. 
 
D’acord amb la base desena referida, en concórrer causa justificada que impossibiliti la 
incorporació immediata, tot i la renuncia, la Sra. --------------------no perd el seu lloc en l’ordre 
de prelació de la borsa. 
 
En data 25/05/2017 es tramet correu oferint a la Sra. -------------------- (25MRP) la mateixa 
contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà de l’1/06/2017 
fins el 30/09/2017 per a cobrir el període de vacances estival.  
 
La interessada formula renúncia per trobar-se actualment treballant. 
 
D’acord amb la base desena referida, en concórrer causa justificada que impossibiliti la 
incorporació immediata, tot i la renuncia, la Sra. --------------------no perd el seu lloc en l’ordre 
de prelació de la borsa. 
 
En data 25/05/2017 es tramet correu oferint al Sr. -------------------- (16JFC) la mateixa 
contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà de l’1/06/2017 
fins el 30/09/2017 per a cobrir el període de vacances estival.  
 
L’interessat formula renúncia per trobar-se actualment treballant. 
 
D’acord amb la base desena referida, en concórrer causa justificada que impossibiliti la 
incorporació immediata, tot i la renuncia, el Sr. --------------------no perd el seu lloc en l’ordre 
de prelació de la borsa. 
 
En data 25/05/2017 es tramet correu oferint a la Sra. Llívia Alonso Damont (18LAD) la 
mateixa contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà de 
l’1/06/2017 fins el 30/09/2017 per a cobrir el període de vacances estival, oferta que és 
acceptada, quedant l’ordre de prelació  de la borsa d’igual manera que abans del present 
oferiment de contractació. 
 
Vist l’exposat, es proposa i la Junta de Govern adopta el següent acord: 
 
Contractar amb caràcter laboral temporal a la Sra. Llívia Alonso Damont  (18LAD) com 
auxiliar administrativa de l’1/06/2017 fins el 30/09/2017 per a cobrir les vacances del 
personal en període estival i mantenir el normal funcionament dels serveis municipals. 
 
4.2) Exp. 1275/2016.- Títol: Contracte d’obres, procediment obert, varis criteris adjudicació, 
Execució de l'obra Projecte d'urbanització d'un tram de la carretera de LLAGOSTERA 
Assumpte: Proposta d’acord requeriment propostes en principi desproporcionades. 
 
Mercè Omedes Matas, Tècnica d’administració general, en relació la proposta de la Mesa de 
Contractació, constituïda en sessió del dia 26 de maig de 2017, emeto el següent, 
 

INFORME PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 



 
Atès que el dia 22 de maig de 2017 a les 12 hores la Mesa de Contractació  va procedir a 
l’obertura del sobre número 2 del Contracte d’Obres per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, de Carretera de Llagostera, 
resultant les següents ofertes per ordre de registre d’entrada: 
 

Odre 
Registre 
entrada Empreses 

Oferta 
econòmica Millora

1 VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER) 683.756,76 € 30.194,49 €

2 AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. 618.000,00 € 30.194,49 €

3 GILABERT MIRÓ, S.A A43105220 717.175,64 € 30.194,49 €

4 M i J GRUAS, SA  A25031576 674.529,16 € 34.259,78 €

5 AGLOMERATS GIRONA, SA  A17207168 642.440,39 € 30.194,49 €

6 OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, SA  A59740217 606.943,23 € 30.194,49 €

7 HIDRÁULICA Y OBRAS, SA  A08243297 718.173,21 € 30.194,49 €

8 MASSACHS OBRES I PAISATGE, S.L.U. B17245093 744.027,11 €   

9 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 
A25012360 672.949,66 € 30.194,49 €

10 RUBAU TARRES, S.A.U. A17018813 684.172,39 € 30.194,49 €

11 EPSA, EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU 675.000,00 € 10.350,00 €

12 Argon Informatica SA 621.860,10 € 15.202,00 €

13 FIRTEC SAU  A60493582 700.303,09 € 28.236,21 €

14 JORDI RIERA SL 634.293,51 € 30.194,49 €

15 GERMANS CAÑET XIRGU SL 731.550,00 € 27.000,00 €

16 Xavier Alsina SA 831.315,21 €   

17 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  739.039,22 € 30.194,49 €

18 Excavacions obres i serveis, mirfer SA 681.678,46 € 30.194,49 €

19 Construccions Fusté SA 772.956,90 € 30.194,49 €

20 Gestion Ingenieria y construcción de la Costa Dorada SA 697.232,49 € 30.194,49 €

21 OPROLER, obras y proyectos SLU 829.539,00 € 30.194,49 €

22 GRUPMAS CONSTRUCTORS SL U, b59859025 601.141,45 € 30.194,49 €

23 PERE BOADAS COMAS SL 739.800,00 € 30.293,44 €

24 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL 731.805,00 € 11.747,00 €
 
Com sigui que de la valoració de les esmentades propostes efectuada per la Mesa, el dia 26 de 
maig de 2017, la presentada per GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU, que seria la 
classificada en primer lloc, podria ser desproporcionada o anormalment baixa, en els termes 
previstos clàusula 21.1  del TRLCSP. 
 
Com sigui que la Mesa de Contractació, en sessió  del dia 26 de maig de 2017,  desprès de la 
recepció de l’informe de valoració tècnica de les possibles baixes, ha determinat que no 
existeixen baixes no justificades ni justificables, d’acord amb lo previst a la clàusula 21.5 del 
Plec de clàusules administratives. 
 



Per tot lo exposat,  d’acord amb lo previst a l’article 152.3 del TRLCSP que disposa la 
necessitat de donar audiència al licitador que hagi presentat una proposició que pugui ser 
considerada desproporcionada o anormal per què justifiqui la valoració de l’oferta, es proposa 
a la Junta de Govern local el següent ACORD: 
  
PRIMER: Requerir a la mercantil GRUPMAS CONSTRUCTORS SLU per tal que, en el 
termini de 5 dies, justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions de la mateixa en 
particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 

o Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte 
o Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 

favorables de què disposi per executar la prestació. 
o L’originalitat de les prestacions proposades. 
o El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral. 
o El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 

condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació; 
en especial que l’import de l’oferta permeti respectar els costos salarials 
mínims per categoria professional, segons el conveni laboral aplicable. 

o La  possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense 
contravenir les disposicions comunitàries. 

 
SEGON: Donar trasllat del present acord a tots els interessats 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
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 
Assumpte: Proposta de classificació  
Autor: Mercè Omedes Matas  
  

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
D'acord amb l’Acte de la Mesa del dia 30 de maig de 2017, en relació la convocatòria per la 
contractació de la concessió del servei de piscina municipal, emeto el següent, 
 

INFORME  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 19  d’abril de 2017 es va aprovar 
l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de la 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 i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa 
l'adjudicació d'aquest. 
  
Atès que es va publicar anunci de licitació per termini de  quinze dies en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, perquè els 
interessats presentin les seves proposicions. 
  
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient. 



  
Atès que es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, després de la recepció de 
l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta de classificació  a favor de  SPORTGEST 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, examinada la documentació que l'acompanya i d'acord amb 
aquesta i de conformitat amb allò que estableix l'article 151.3 i la Disposició Addicional 
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Junta de Govern Local, acorda: 
  
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada 
a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'ordre decreixent següent: 
  
 1. SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA  47,75 punts 
 2. TEMPARTNERS SL      17,67 punts  
 
SEGON. Notificar i requerir a SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, licitador que ha 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, en el termini de deu dies hàbils, a 
comptar des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa 
d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'allò, i 
d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent 
 
TERCER: Requerir a SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, que justifiqui estar en  
disposició i comprometre’s efectivament dels mitjans que s'hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l'execució del contracte de conformitat amb l'article 64.2 Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Tot això amb l’advertiment que aquest compromís s’establirà en el document contractual com 
a una obligació essencial del contracte. 
  
QUART. Realitzats els tràmits anteriors que secretaria emeti informe proposta per a la seva 
adjudicació. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.4) Exp.: núm.: 607/2017 
Procediment: Conveni entre Fundació Privada Fundació Gran Teatre del Liceu i Ajuntament 
de Caldes per portar a terme el Projecte anomenat “Liceu a la Fresca”. 
 
 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atesa la necessitat de dur a terme la col·laboració entre l'Ajuntament de  Caldes de Malavella 
i la Fundació privada Fundació Gran Teatre del Liceu mitjançant la signatura del conveni de 
Col·laboració per executar l'espectacle "Liceu a la Fresca" consistent en la projecció de 
l'òpera "il trovatore", de G. Verdi , (en endavant, la projecció" ) que es representarà al Gran 
Teatre del Liceu. 
 
Atès que l’esmentada col·laboració és gratuïta per les dos parts en el sentit de que cada part 
assumeix el cost de la seva col·laboració amb mitjans i material propi. 
 



Vista la memòria justificativa elaborada pel tècnic de cultura i emès l’informe jurídic en 
relació la tramitació a seguir per aquest tipus de conveni. 
 
D’acord amb lo previst a l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic i havent seguit la tramitació legalment establerta, es proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció del següent, 
 
ACORD: 
 
Primer: Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Fundació 
Gran Teatre del Liceu i Ajuntament de Caldes per portar a terme el Projecte anomenat “Liceu 
a la Platja” que s’annexa en aquest acord. 
 
Segon: Facultar l’Alcalde per signar el present conveni. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.5) Exp. 313/2017. Assumpte: Edició del Programa de la Festa Major de Caldes de l’Any 
2017 
Procediment: Contracte Menor de Serveis 
 
En relació l’expedient de referència i en relació a la necessitat de prestar el servei d’Edició del 
Programa de la Major de 2017 de Caldes de Malavella, qui subscriu emet la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
Atesa la proposta del Tècnic de Cultura del dia 25 de maig de 2017 i la provisió de la 
Regidora de Cultura es proposa la necessitat de editar el Programa de la Major de 2017 de 
Caldes de Malavella mitjançant la tramitació de contractació menor amb les següents 
condicions: 
 

- L’Ajuntament de Caldes ha de ser el Responsable del contingut i orientació de les 
revistes, aportant els continguts i imatges que cregui oportú. 

- El contractista vetllarà per a la millor conclusió de l’edició i referent a això, es 
responsabilitzarà, sense cost per a l’Ajuntament, del disseny, correcció tipogràfica, 
impressió enquadernació, contractació de la publicitat i transport a l’Ajuntament de 
les revistes. 

- El Programa de Festa Major: mínim de 28 pagines, quadricromia, en format DIN 
A4 i quantitat de 3.500 exemplars. Paper de 115 grams i portada i contraportada de 
135 grams. 

- Programa butxaca: en format A6, tancat i quadricromia. Plegat en 5 plecs i 
quantitat de 3.500 exemplars. Paper de 115 grams. 

- Cartells en una tinta en formats a1 (150) –ha de ser en paper fluorescent vers i A3 
(250): (400 exemplars). 
 

Atès que, d’acord amb les característiques exposades aquest cost anirà a càrrec dels 
anunciants i no tindrà repercussió econòmica per l’Ajuntament, donat que és finançarà a 
través de la publicitat que aconsegueixi l’empresa adjudicatària. 



 
Atès que l’any anterior el cost d’aquest servei a càrrec dels anunciants  va ser de 6.957,50 € 
d’IVA i que per tant aquest és l’import estimat del contracte. 
 
Atès que s’ha procedit a invitar a tres empreses del sector per tal que presentin una oferta 
econòmica: Xavi Amores Gabriel (Enginy Creatiu), Jordi Trijueque Teixidor i  l’empresa 
GRAFIQUES MONTSENY, SL, essent la més favorable segons informe del tècnic de cultura 
del dia 29 de maig de 2017, la corresponent a Xavi Amores Gabriel. 
 
Per tot això, d’acord amb l’article 138.3 en relació amb l’article 111 del Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públics, així com  les atribucions de la legislació de règim local es proposa a la Junta de 
Règim Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.-  Adjudicar el contracte menor per la edició del Programa de la Major de 2017 de 
Caldes de Malavella al senyor Xavier Amores Gabriel, amb els preus per anunci proposat per 
aquest. 
 
SEGON.- El cost anirà a càrrec dels anunciants i no tindrà repercussió econòmica per 
l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el senyor Xavier Amores i Gabriel i 
l’Ajuntament amb les següents clàusules contractuals: 
 

1. El contingut i l’orientació de les revistes serà potestat i responsabilitat exclusiva de 
l’Ajuntament, que aportarà els continguts i les imatges que cregui oportú. Tota la 
informació s’haurà de proporcionar abans del dia 19 de juny de 2017 pel programa de 
Festa Major. 

2. Xavier Amores Gabriel (ENGINY CREATIU) vetllarà per la millor conclusió de 
l’edició i referent a això es responsabilitzarà, sense cost per a l’Ajuntament, del 
disseny, correcció tipogràfica, impressió i enquadernació , contractació de publicitat i 
transport a l’Ajuntament de les revistes. Així mateix, es compromet a subministrar-les 
en les següents dates: 17 de juliol. 

3. L’Ajuntament de Caldes de Malavella facilitarà la labor Comercial a Xavier Amores i 
Gabriel  comprometent-se a enviar una circular a tots els comerços i empreses de al 
localitat, en la qual es presenta a aquesta empresa i a les persones que es 
responsabilitzaran de l’acció comercial. 

4. Les característiques de la revista i els programes seran els següents:  
a. Programa de Festa Major: mínim de 28 pagines, quadricromia , en format DIN-

A 4 i quantitat de 3.500 exemplars. Paper de 115 grams i portada i 
contraportada de 135 grams. 

b. Programa de Butxaca: en format 40X 10 cm. I quadricromia. Plegat en 5 plecs i 
quantitat de 3.000 exemplars. Paper de 90 grams. 

c. Cartells en una tinta en formats A= (100), A1 (100)- han de ser tots dos tipus en 
paper fluorescent verd- i A3 (100): (300 exemplars). 
 

5. Xavier Amores i Gabriel  es reserva la opció de millorar les característiques d’aquestes 
publicacions i augmentar el seu nombre de pagines en funció del seu èxit comercial. 



6. Les tarifes de publicitat que s’aplicaran per als comerços i empreses de la localitat 
seran les següents: 

  

XAVI AMORES 
GABRIEL (ENGINY 
CREATIU) 

 1 pagina (194 X 277 mm) 290,00 € 
½ pagina (194 X 134,5 mm) 155,00 € 
 ¼ de pagina (194 X 64,75 mm) 85,00 € 

 1/8 de pàgina (94,5 X 64,75 
mm) 45,00 € 

Interior portades (194 X 277 
mm) 330,00 € 
Contraportada (210 X 297 mm)  350,00 € 

 
IVA 21% No inclòs 

 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.6) Exp. 363/2016. Justificació subvenció. 
 
A efectes de justificació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona, la Junta de 
Govern Local acorda: 
 
Aprovar l’informe de seguiment del PAES de Caldes de Malavella, redactat pel Consell 
Comarcal de la Selva segons conveni d’encàrrec de gestió, i per la seva posterior ratificació 
en el Ple de l’Ajuntament . 
 
4.7) Exp. 267/2017.- Aprovar el llistat definitiu d’admesos a la Llar d’Infants pel curs 2017- 
2018 als cursos de P-I i P-II, que figuren diligenciats a l’expedient. 
 
4.8) Acceptar la inscripció a la Llar d’Infants formulada fora de termini de la nena -------------
-------al curs P-1. 
 
4.9) Exp. 7/2017.- Atorgar un ajut social urgent a la Sra. E.N.R., per fer front al pagament de  
medicació per import de 26,06 €, que seran ingressats al núm. de c/c que figura a l’expedient, 
facilitat per Serveis Socials. 
 
4.10) Exp. 7/2017.- Concedir un ajut econòmic d’urgència als dos usuaris que figuren a 
l’expedient degudament diligenciat,  per fer front al pagament del cost del casal d’estiu del 
Centre Font de l’Abella on estan escolaritzats, per import de 500 €, per usuari, que es pagaran 
directament al c/c que s’indica a l’informe social. 
 
4.11) Exp. 132/2017.- Quedar assabentats de l’extinció de la subvenció per assistència al 
Centre de dia TESAR de la Sra. --------------------amb data efecte 31/5/2017. 
 
4.12) Exp. 571/2017.- Atesa la documentació aportada pel Sr. --------------------, 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 23 de maig 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, al c/ Llibertat, 2, bar- restaurant Can Floris 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. --------------------, i domicili 
al c/ Llibertat, 2, per a la col•locació d’una terrassa pel període comprès entre el 19 de maig i 
el 31 d’agost de 2017, ambdós inclosos, en què s’hi instal·laran: 
 

 Taules 5 
 Cadires 20 
 Jardineres i 3 ombrel·les  

 
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 del passeig de 9,60 m de llarg per 2,10 m d’ample, i una 
superfície de 20,00 m². 
 Que els diumenges amb motiu de la celebració de la Fira-Mercat dels Diumenges, que 
es porta a terme en aquell espai, la configuració de la disposició de les taules s’adaptarà a les 
necessitats pròpies de la Fira-Mercat sense que això comporti disminució de la superfície 
ocupada. 
 Es col·locaran elements separatius, de prou entitat, de forma que es delimiti l’espai de 
la terrassa amb la zona d’aparcament i la de circulació de vehicles. 
 Es separarà 1,50 m, l’inici de la terrassa, de la cantonada del carrer de Sant Grau per 
no perjudicar el gir dels vehicles en direcció plaça de l’Ajuntament.  
 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 20 m2. 
 
TERCER. Notificar a l’interessat la resolució de l’expedient. Simultàniament s’aprova la 
liquidació de la taxa per import de 249,60 €, 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.   
 


