AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 24 /2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 28 DE JUNY DE 2017

A Caldes de Malavella, el vint-i-vuit de juny 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 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.- 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/2017/34 de data 27/06/2017, per
un import de 60.099,99 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2017/29, de data 27/6/2017, per un import 1.355,88 €, que figura diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de maig per la
Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient.
1.4) Aprovar i liquidar la quota urbanística de 2017 de Tourist Club Comunitat de les
parcel·les A-17 i A-18 per un import de 184,38€.
1.5) Aprovar el pagament a justificar al regidor Sr. Sergi Mir Miquel per a la contractació
d’una campanya d’anuncis a Facebook per la promoció de la Fira de la Terra durant el període
del 14 al 19 de març de 2017 per un import de 6,05€.
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. 707/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura de rasa sobre vorera i calçada de 0,6 x 0,3 metres quadrats per a instal·lar
canonada amb 1 ramal (ref. GDE12417060018) a c/ Tarragonès, 36 - Aigües Bones.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
L’obra s’efectuarà amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres serveis
soterrats a la vorera afectada procurant reduir al mínim les molèsties als veïns, garantint en tot
moment l’accés de vianants i de vehicles als habitatges afectats.
Prèviament a l’execució de la cala es procedirà al tall del paviment afectat amb disc o
radial, efectuant posteriorment la reposició de la zona afectada per l’obra amb el mateix tipus
de paviment existent abans de l’inici de l’obra, mantenint o, en tot cas, millorant el sistema
constructiu i aplicant les solucions més idònies per no empitjorar l’estat actual com a
conseqüència de les obres sol·licitades.
Caldrà senyalitzar correctament l’obra i reposar els serveis generals afectats, així com
l’àrea de vorera afectada.
Es mantindran les distàncies reglamentàries respecte als serveis existents, tant en
paral·lelismes com en encreuaments.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les condicions
de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra, així com les condicions generals de
la llicència.
Una vegada acabades les obres que s’hagin autoritzat, el sol·licitant ho comunicarà a
l’Ajuntament per tal que els Serveis Tècnics puguin comprovar la seva correcta reposició.
El termini d’obres per executar l’obra en qüestió és de 3 mesos per al seu començament
i 15 dies per la seva execució (EN CAS DE PRÒRROGA ES REDUEIXEN A LA MEITAT).
2.2) EXP. 716/2017.- ----------------------..- Concedir llicència per obertura de cata en vorera
per localitzar desguàs embossat a Can Carbonell, 277 – c/ Masia, 22.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
L’autorització en qüestió és per obrir una cata a vorera. En cas que es faci necessari
obrir una rasa a vorera o a calçada, es demanarà el permís corresponent.
En qualsevol cas, no es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la
llicència doni compliment als següents requisits:
- Dipositar una fiança (aval bancari o en metàl·lic) de 300,00 € corresponents a l’import
mínim per a la garantia per a la reconstrucció de paviments, i de 150,00 € corresponent a
l’import mínim per a la correcta gestió de residus.
- Abans de l’inici es duran a terme les gestions detallades en l’apartat A i durant l’obra
es seguiran les següents prescripcions tècniques i accions de control detallades a continuació.
GESTIONS PRÈVIES I PRESCRIPCIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

A: Gestions prèvies
A1. Comunicació expressa a la Guàrdia Municipal i als Serveis Tècnics Municipals
de l’inici dels treballs en qüestió. Caldrà efectuar aquesta comunicació amb una antelació
mínima de 24 hores.
A2. Es garantirà l’accés dels veïns als seus locals o habitatges.
A3. El promotor i l’executor de l’obra hauran de prendre totes les mesures establertes
reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per evitar
l'afectació de les xarxes de serveis soterrats. Per això, es sol·licitarà a Gas Natural, amb una
anterioritat d’almenys 30 dies, informació sobre les instal·lacions de distribució de gas de la
zona. Per altra banda es comunicarà expressament a la resta de companyies de serveis (FecsaEndesa, Prodaisa, Telefònica ..) de la data d’inici dels treballs en igual termini anterior de 48
hores, a fi efecte de la comprovació in situ de llur possible afectació, igual referència als aeris
com els soterrats.
B: Obertura de cates
B1. L'amplada de la cata serà igual o inferior a 2 metres.
B2. El paviment es tallarà amb disc de manera que quedi totalment recte, excepte en
paviments de llambordins o enrajolats.
B5. Després de la reposició dels paviments bituminosos, se segellaran les juntes amb
emulsió asfàltica.
B6. En cas d'imprevist (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'aturaran els treballs i s'avisarà l'Inspector Municipal i a les companyies de serveis afectades.
B7. Els materials sobrants de l’excavació (terres, paviments, residus, etc..) es
traslladaran a abocador autoritzat per la seva correcta gestió, deixant la zona d’obres totalment
neta de qualsevol tipus de residu motivat per l’obertura de la rasa.
C: Rebliment de rases
C.1. Una vegada implantat el servei, es protegirà amb sorra o bé dins un dau de formigó,
en funció de la tipologia del servei i de la ubicació a l'espai de vorera o calçada.
C.2. Pel rebliment des de la cota superior de la capa de protecció fins sota la base del
paviment, s’emprarà:
a) Sota calçada:
Material granular de nova aportació tipus Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3) o
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
b) Sota vorera:
Material granular seleccionat de nova aportació.
C.3. El material granular s'estendrà per capes de gruix inferior a 25 cm. sensiblement
paral·leles a la rasant. El grau de compactació serà superior al 95% del PM.
D: Reposició de paviment
D.1. Un cop reblerta la rasa fins a la cota de coronació d’esplanada es procedirà a
practicar dos talls paral·lels i distants 20 cm de cadascuna de les arestes de la rasa.
Seguidament s’extraurà el ferm existent a cadascuna de les dues bandes de 20 cm d’ample i
amb una fondària igual a l’espessor de la caixa de la secció del ferm de reposició.
La secció de reposició podrà ser:
- Reg d'imprimació i base de mescla bituminosa en calent tipus G-25 de 9 cm. de gruix
compactada al 98% de l'assaig Marshall.

- Reg d'adherència i capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus S-20 de 6 cm.
de gruix compactada al 98% de l'assaig Marshall.
- Reg d'adherència i capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus IV-a de 4 cm.
de gruix compactada al 98% de l'assaig Marshall.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 5 mm. en 3 metres
En qualsevol cas, la secció de reposició mantindrà com a mínim la mateixa configuració
que la inicialment existent, aplicant el sistema constructiu i les solucions més idònies per
mantenir o millorar l‘estat actual, evitant de malmetre’l com a conseqüència de les obres
sol·licitades.
D2. Després de la reposició dels paviments bituminosos, se segellaran les juntes amb
emulsió asfàltica.
E: Seguiment i comprovació de les condicions de llicència
L’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals, en presència preceptiva del contractista
i/o del promotor establirà un programa de control de l’obra.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les condicions
de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra.
2.3) EXP. 698/2017.- Vista la comunicació d’espectacle públic i activitat recreativa de
caràcter extraordinari de data 15/06/17 18:47, R/E núm. 2017-E-RE-101, presentat per
BALNEARI PRATS, S.A., representat per la Sra. ----------, en el que exposa que es durà a
terme la celebració de ball amb música a Plaça Sant Esteve, 7, la Junta de Govern Local
acorda el següent horari:
- els dies: 23 /06/2017, 6 i 20/07/2017, 12 i 19/08/2017, 14 i 28/09/2017 de 21,30, en horari
de 21.30 a 00,00 hores de la matinada; d’acord amb l’Ordre INT/358/2011, de 19 de
desembre per la qual es regulen el horaris dels establiment obert al públic, dels espectacles
públics i activitats recreatives sotmesos a la llei 20/2009.
TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta del Regidor de l’àrea, la Junta de Govern Local acorda:
3.1) Autorització de les vacances
Primer.- Aprovar el gaudi de vacances del període d’estiu juliol-setembre del personal de les
oficines municipals d’acord amb el quadre adjunt.
Segon.- Aprovar el gaudi de vacances del personal de la brigada d’obres d’acord amb el
quadre adjunt.
3.2) Expedient núm.: 350/2017
Assumpte: Gestió municipal del servei de piscina mitjançant concessió administrativa
PROPOSTA D’ACORD A L’A JUNTA DE GOVERN LOCAL PER L’ADJUDICACIÓ
DEL PRESENT CONTRACTE

Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 d’abril de 2017, es va aprovar
l’expedient administratiu per la contractació de la gestió del servei públic per la gestió de la
piscina mitjançant la modalitat de concessió, procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i es va aprovar la seva convocatòria.
Atès que es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès es va publicar anunci de licitació per termini de 15 deis en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, per tal que 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 després de la recepció de l’informe de
valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de SPORTGEST ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA i l'òrgan de contractació va declarar com a oferta econòmicament més favorable
l'empresa per l'empresa en base a la proposta d'adjudicació.
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa
perquè presentés la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i a més de
disposar dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte.
Atès que, SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, va constituir la garantia definitiva per
import de 1.500 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix l’article 151.4 i en 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, es proposa a la Junta de Govern Local el següent ACORD:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa SPORTGEST ASSOCACIÓ ESPORTIVA, el contracte de
gestió del servei públic, mitjançant la modalitat de concessió, consistent en, per procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, amb un preu de
1.200 € que es correspon a l’import de la subvenció municipal.
SEGON. Disposar la despesa de 1.200 € anuals amb càrrec a l'aplicació 02 340 47900 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER. Notificar, en els termes que preveu l'article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l'adjudicació als licitadors que no han estat adjudicataris i
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada.
QUART. Notificar a , adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura
del contracte.

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte de gestió del servei públic en el Perfil de
contractant.
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333 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.
3.3) Exp.: 1170/2016
PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist l’informe del Tècnic de Sistemes del dia 7 de juny de 2017 que posa de manifest el
següent la necessitat de donar de baixa la línia ubicada en el porter de l’Escola de Sant Esteve
ja que la seva funció principal és la de realitzar una trucada des del porter al mòbil del bidell,
de tal manera que aquest pot saber qui hi ha i també per obrir si és necessari. Les línies
instal·lades per Vodafone són digitals i no són compatibles amb aquest tipus de porter, mentre
que Telefònica es permet tenir una línia analògica perquè pugui funcionar correctament.
El cost d’instal·lació és gratuït, i té un cost mensual de 17,40 €, per tant representa un total de
208,80 € anual IVA inclòs.
Com sigui que l’import esmentat no supera el 10% de l’import contractat.
Com sigui que l’article 107 del Decret Legislatiu 3/2011que aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector públic preveu la possibilitat de modificar el contracte no previstes en
el contracte per la inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que
pretenguin cobrir-se mitjançant el contracte degut a errors o omissions sofertes en al redacció
del projecte o de les especificacions tècniques.
Per tot lo exposat, en virtut de les facultats que atorga legislació de règim local, es proposa a
la Junta de Govern Local:
PRIMER: Modificar el contracte menor aprovat per Junta de Govern Local en sessió del dia
9 de novembre de 2016 a favor de la mercantil VODAFONE mitjançant baixa de la línea
instal·lada en el porter de l’escola de Sant Esteve.
SEGON: Contractar a TELEFÒNICA per la instal·lació i posada en funcionament d’una línea
analògica perquè pugui funcionar correctament el porter automàtic de l’Escola Sant Esteve,
pel preu de 208,80 € anuals IVA inclòs.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.4) Exp. 405/2017
Assumpte: Contracte de Serveis de redacció i direcció del Projecte de Biblioteca –Centre
Cultural

Mercè Omedes Matas, tècnica d’administració general, en relació el present expedient i la
necessitat de canviar data d’entrega sol·licitada pels 5 candidats escollits per la segona volta
de la present licitació i la convocatòria del Tribunal, emeto la següent,
PROPOSTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que a petició de tots els cinc licitadors que han accedit a la segona fase del procediment
d’adjudicació del Contracte de Serveis de Redacció i direcció del Projecte de Biblioteca –
Centre Cultural se sol·licita allargar el termini d’entrega per presentar les propostes gràfiques.
Com sigui que el plec de clàusules no estableix un termini concret de presentació de les
propostes.
Atès que per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió del dia 26 d’abril de 2017 es va
nomenar la comissió de valoració amb funció de Jurat per tal de estudiar, avaluar i proposar
la puntuació de els diferents propostes gràfiques, d’acord amb lo disposat a la clàusula 21 del
plec i el formen les següents persones:
-

Salvador Balliu i Torroella Alcalde President o regidor en qui delegui

-

Un representant de cada Grup Municipal


Mercè Rossell i Rius, Regidora del grup PDCAT



Joan Colomer i Llinàs, Regidor del Grup PICaldes



Esther Dominguez i Tarré, Regidora del Grup PI Caldes



Daniel Sancho García, 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

Per tot lo exposat, de conformitat amb el plec de clàusules que regeix la present licitació i en
virtut de les facultats que atorga la legislació de règim local, es proposa a la Junta de Govern
Local, el següent ACORD:
PRIMER: Comunicar als cinc licitadors seleccionats per la segona fase la modificació de la
data màxima d’entrega de les propostes que es fixa el dimecres dia 19 de juliol a les 14:30
hores.
SEGON: Convocar els següents membres de la Comissió de valoració el dia 24 de juliol de
2017 a les 9:00 hores per tal d’estudiar, avaluar i proposar la puntuació de els diferents
propostes gràfiques:

-

Salvador Balliu i Torroella Alcalde President o regidor en qui delegui

-

Un representant de cada Grup Municipal


Mercè Rossell i Rius, Regidora del grup PDCAT



Joan Colomer i Llinàs, Regidor del Grup PICaldes



Esther Dominguez i Tarré, Regidora del Grup PI Caldes



Daniel Sancho García, 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.

La proposta és aprovada per unanimitat.
3.5) Exp. 145/2017
Títol: Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més Avantatjosa,
Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix, amb mesures de gestió eficient en la tramitació,
obres del Projecte de Consolidació de l’Ermita de Sant Maurici FASE II
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que per acord de la Junta de Govern del dia 1 de desembre de 2017 es va aprovar
definitivament el Projecte d’obres de consolidació de l’Ermita de Sant Maurici, publicat en el
BOP de Girona núm. 237 de 14 de desembre de 2016 i en el DOG núm. 7274 de 27 de
desembre de 2017.
Atès que donada la característica de l'obra, amb un valor estimat de 51.679,62 € més IVA
(TOTAL: 62.532,70 €) es considera com a procediment més adequat el procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa únic criteri d'adjudicació, al preu més baix, aplicant les
mesures de gestió eficient en la tramitació , d’acord amb lo establert a l’article 8 del Decret
Llei 3/2016, de 31 de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Atès que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que es va emetre Informe jurídic sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i
vist que de conformitat amb el mateix l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte
és aquest Ajuntament perquè l'import del contracte ascendeix a 51.679,62 € de base i
10.852,78 € euros IVA i per tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost
d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 109
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, es proposa a la Junta de
Govern Local, el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte d’obres de
consolidació de l’Ermita de Sant Maurici, per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa per un únic criteri d'adjudicació, al preu més baix, aplicant les mesures de gestió
eficient en la tramitació, d’acord amb lo establert a l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
mesures urgents en matèria de contractació pública.
SEGON. Autoritzar la despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del Pressupost Municipal
d’aquest Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que han de regir el contracte de les obres del Projecte d’obres de consolidació de
l’Ermita de Sant Maurici (FASE II) per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa per un únic criteri d'adjudicació, al preu més baix, aplicant les mesures de gestió
eficient en la tramitació.
QUART. Publicar en el Perfil del contractant l’anunci de licitació perquè durant el termini de
vint-i-sis dies a comptar des de la seva publicació els interessats presentin les proposicions
que considerin convenients.
CINQUÈ. La composició de la mesa de contractació està incorporada al plec de condicions
administratives i es fa pública amb l’exposició del mateix.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.5) Com a Ajuntament adherit al Programa de Salut de Dipsalut seguint els criteris establerts
per l’informe del Tècnic Enginyer Municipal, adjunt a l’expedient, la Junta de Govern Local,
aprova concórrer a la convocatòria del programa Pm08p. Programa “Sigues tu”, eines i actius
per la salut (Centres de Primària), per l’any 2017.
Vist l’informe proposta d’avaluació, la Junta de Govern Local acorda:
3.6) Exp. 7/2017.- Assumir el cost de la factura d’acollida d’urgència de ---------------------.que figura a l’expedient, per import de 648.- €, que es pagaran directament al c/c que s’indica
a l’informe social.
3.7) Exp. 716/2017.- Autoritzar la Sra. ----------------------., l’ocupació per reparació de
canonades d’aigües negres, de 4,50 m² de via pública durant 2 dies al C. de la Masia, 22.
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 3,24 €.

3.8) Exp. 673/2017
Procediment: BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ INTERINA
PERSONAL FUNCIONARI / TEMPS PARCIAL, D' ENGINYER/A
PROPOSTA DE L´ALCALDIA
Les tasques pròpies del lloc de treball d’enginyer a l´administració d´aquest ens local són unes
tasques bàsiques , essencials i de caràcter estructural, que tot i essent a temps parcial és del tot
necessari i imprescindible dotar de manera immediata i urgent. Són tasques que s´han
d’afrontar directament des del serveis tècnics municipals amb personal propi amb la
qualificació tècnica i inferits de la l’atribució funcionarial. Per això el pressupost d´aquest
ajuntament per al 2017 va crear aquesta plaça a la plantilla de personal.
Aquestes tasques es desenvolupen en el dia a dia i això fa que s’hagi de procedir amb
caràcter d’urgència a la convocatòria i proves de selecció d’un funcionari interí i constitució
alhora d’una borsa d'ocupació per cobrir les possibles vacants, en tant no sigui proveïda per
funcionari de carrera, amb la voluntat de abreujar els processos de selecció i de facilitar la
gestió de personal.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb el procés per a la selecció d´un
Enginyer interí, fins que aquesta sigui coberta per funcionari de carrera per atendre
necessitats concretes i urgents a l'ajuntament de Caldes de Malavella.
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, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER. D’acord amb l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’ 1 Oct. (procediment administratiu
comú de les administracions publiques), art. 19. Dos de la LPGE per a 2017, declarar la
necessitat, urgència i excepcionalitat per a procedir a la tramitació de la present convocatòria,
declarant alhora la tramitació d'urgència, pel qual es podrà reduir els terminis del procediment
ordinari a la meitat, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.
SEGON. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en règim
d’interinitat d’un plaça d’ Enginyer en els termes en que consten en l’expedient.
TERCER. Convocar les proves selectives per a la provisió de la plaça abans referenciada.
QUART. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província i en el DOGCat, sent aquesta última data de l’anunci la que
servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies, també es farà públic en el Tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, i a la Seu electrònica.
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.

