AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 35/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 4 D’OCTUBRE DE 2017

A Caldes de Malavella, el quatre d’octubre 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. 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 DE L’ACTA DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2017.
Per unanimitat és aprovada l’acta 33/2017, corresponent a la sessió del dia 20 de
setembre de 2017.

SEGON.- AUTORITZACIÓ,
LIQUIDACIÓ DE DESPESES.

DISPOSICIÓ

I

RECONEIXEMENT

I

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
2.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2017/57 de data
02/10/2017, per un import de 63.459,24 €.

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:
3.1) Exp. 502/2017.- ROSTISSERIA CA LA CECI.- Atès allò establert en l’art. 7 de
l’Ordenança Municipal reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl
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o del subsòl, i d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener
de 2011, en el qual s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar
si les obres o treballs realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.
Atès que en data 29/08/2017, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels
Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a adequar local per a
rostisseria a c/ Sant Sebastià, 41 Local 5.
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 adequar local per a rostisseria a c/ Sant Sebastià, 41 Local
5, sense perjudici de les futures que es portin a terme, amb les següents condicions:
-

Els residus d’obra s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat,
d’acord a la legislació corresponent. Decret 89/2010.
La present llicència modifica els elements susceptibles d’aprofitament privatiu
previstos en la llicència 517/2013.

Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la
presentació de la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu
començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la
seva realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- Simultàniament s'aprova la liquidació de l’ICIO per import de 316,60 € i el
dipòsit de la fiança per gestió de runes d'import 150 € que ja han estat prèviament
ingressats.
3.2) Exp. 1072/2017.- -------.- Concedir llicència per connexió a clavegueram a a Can
Solà Gros I, 7 – c/ Salvador Dalí, 10.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
D'acord amb la documentació obrant en aquest Ajuntament, la parcel·la disposa de
connexió per a aigües plujanes dins la mateixa parcel·la, a uns 4,5 m del límit amb la
parcel·la 8. Caldrà recuperar la mateixa i utilitzar-la com a connexió d'aigües plujanes.
En quant a l'escomesa d'aigües negres, s'executarà a la part baixa de la parcel·la i es
connectarà al pou de registre situat sobre el col·lector d'aigües negres, al davant del
límit amb la divisòria entre parcel·les 7 i 8.
Per a la instal·lació i connexió del clavegueró d’escomesa es compliran les
següents condicions:
a) El clavegueró d’escomesa serà de polietilè PEAD corrugat doble capa de D.200
mm. La connexió de l’escomesa, es farà al pou de registre situat front a la
diviòria de parcel.les. En qualsevol cas s'haurà de connectar a la part
superior de la claveguera, garantint l'estanqueïtat del sistema i evitant que la
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connexió redueixi la secció de pas. En cap cas es permetrà la connexió lateral
disminuint la secció útil de la claveguera i/o a contracorrent. Les aigües
plujanes es connectaran al clavegueró existent a peu de parcel·la, prèvia
instal·lació d'una arqueta. Abans de l'inici de les obres es procedirà al replanteig
de les mateixes amb la presència de l’encarregat dels Serveis Municipals en el
replanteig definitiu de l’obra. Complirà sempre les condicions de bona
construcció i de seguretat per a béns i persones. La instal·lació d’abocament
d’aigües residuals haurà de disposar d'un sifó per tal d'evitar el pas de gasos i
múrids. Serà responsabilitat dels establiments la unificació dels abocaments
generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives
de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les
aigües residuals, i viceversa.
b) S’haurà d'ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les
connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena
d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a
l'obtenció de mostres. L'arqueta de registre tindrà unes dimensions interiors
mínimes LxA de 60x60 cm i per a connexions de claveguerons de diàmetre
superior a 200 mm complirà amb les dimensions previstes al CTE DB HS5 4.5.
c) Totes les connexions de les edificacions fins el punt de connexió a la xarxa,
tinguin les característiques que tinguin i prescindint de l'ús al que es destinen,
hauran de mantenir-se netes i en condicions de treball òptim de tots els seus
components. Les despeses aniran, sempre, a càrrec de la propietat de
l’edificació. Quan s’observi alguna anomalia que faci necessària alguna obra de
reparació o neteja del clavegueró o claveguerons, es requerirà a la propietat,
perquè porti a terme amb la màxima celeritat possible les esmentades obres. Es
donarà un termini per dita realització, i si passat aquest termini no s’haguessin
portat a terme, l’Ajuntament de Caldes de Malavella podrà procedir a l’execució
subsidiària, de les obres necessàries, a càrrec del propietari. En el cas que
l’evacuació de les aigües residuals s’hagi de fer mitjançant bombeig per no tenir
cota suficient per desguàs natural, l’escomesa haurà d’anar proveïda d’una
vàlvula de retenció (situada dins de la finca particular i mai en la via pública,
dins arqueta fàcilment visible) que impedeixi l’entrada de les aigües de la xarxa
general a l’edificació.
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’obertura d’una rasa de uns 1,5 m.l. de vorera i 6 m.l. de calçada per una amplada de
0,60 i 0,80 m.
- 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 Policia Municipal i als Serveis Tècnics
Municipals de l’inici dels treballs en qüestió. Caldrà efectuar aquesta comunicació amb
una antelació mínima de 48 hores.
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A2. Avís als veïns residents a l’àrea d’influència de l’obra, amb una antelació
mínima de 48 hores. En tot cas 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, en el cas que la rasa no
superi els 25 m de longitud, es comunicarà expressament a la resta de companyies de
serveis (Fecsa-Endesa, 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. En el cas que la rasa sobrepassés
els 25 m de longitud, la llicència en qüestió es condiciona a disposar, amb caràcter previ
a l'inici de les obres, de l'acta de control de l'obra d'acord amb el model que figura a
l'annex de l’Ordre TIC 341/2003, de 22 de juliol, o d'una comunicació de no-afectació
emesa per l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. Les empreses promotores, que
han de fer obres que impliquen l'obertura de rases en la via pública de més de 25 m de
longitud i que puguin afectar les xarxes elèctriques soterrades, han de sol·licitar a
l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució elèctrica soterrada de la zona
afectada per les obres previstes un informe sobre les afectacions existents respecte a la
xarxa de distribució elèctrica soterrada. La sol·licitud s'ha de fer per qualsevol mitjà que
n'acrediti la recepció, i també per fax. En qualsevol cas, serà d’obligat compliment el
previst a l’Ordre TIC 341/2003, de 22 de juliol, del Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat.
A4. Confecció del Pla de Seguretat per part d’un tècnic competent, el qual serà
d’obligat compliment en el decurs de l’obra, i que contindrà la definició de riscos i les
mesures preventives a adoptar per a garantir les condicions de seguretat i salut
necessàries per a aquest tipus d’obra.
B: Obertura de rases
B1. L'amplada de la rasa serà igual o superior a 40 cm.
B2. El paviment es tallarà amb disc de manera que quedi totalment recte, excepte
en paviments de llambordins o enrajolats.
B3. El fons de la rasa ha de quedar pla, anivellat i net de qualsevol material fluix.
B4. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha d'ésser mínima, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
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.
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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.
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 mínim de 4 fases, de
les quals aixecarà la corresponent acta. Aquestes fases són:
E1. Abans del començament de l’obra es comprovarà el replanteig, definint amb
precisió el traçat de les rases i les superfícies del paviment afectades, i establint el
planing d’execució.
E2. Una vegada excavada la rasa i abans de col·locar el servei.
E3. Una vegada reblerta la rasa i abans de reposar el paviment.
E4. Una vegada acabada l’obra.
Per concretar el dia i hora d’aquestes visites, el promotor i/o el contractista
avisaran com a mínim amb 24 hores d’antelació a l’encarregat dels Serveis Tècnics
Municipals que efectuï aquests controls. Al marge d’això, els Serveis Tècnics
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Municipals podran aixecar, en qualsevol moment, una Acta d’Inspecció en la qual
observarà si les obres s’estan duent a terme segons les condicions establertes a la
llicència.
Pel control de la qualitat de l’obra, l’encarregat dels Serveis Tècnics podrà
sol·licitar la presentació dels certificats d’homologació dels materials prefabricats, i la
realització d’assaigs amb un import màxim de l’1% del pressupost de les obres de
reposició que anirà a càrrec del promotor. En casos de justificada excepcionalitat, i de
comú acord, aquest programa es podrà simplificar.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra.
3.3) Exp. 1066/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA, S.A.- Concedir llicència
per obertura de rasa sobre vorera i calçada de 0,4 x 0,3 metres quadrats per a instal·lació
de canonada amb 1 ramal (ref. GDE124170400030) a C/ de la Vinya, 24 - PGA GOLF
A1-13.
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).
3.4) Exp. 323/2017.- Vista la petició formulada per a la devolució de la fiança
dipositada per la Sra. ------ per a la utilització del Teatre diumenge dia 25 de juny de
2017 i varis dies d'assaig, i vist l'informe favorable del tècnic municipal de data
11/07/17, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar la devolució de
150 € corresponents a la fiança dipositada.
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QUART.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.1) Esmenar l’alta de mitja jornada a jornada sencera a la llar d’infants de la nena ----.
Acceptar el cobrament de la diferència corresponent per un import de 50.- € que no es
va cobrar el setembre.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.2) Aprovar l’assistència de la funcionària ANNA PEÑAS ZAMORA al curs gratuït
d’especialització i capacitació profesional per a llocs de secretaria d’intervenció de
l’Administració Local, que es realitzarà en vuit dimecres a partir del 4 d’octubre de
2017.
4.3) Exp. 1044/2017.- Nomenament Personal Policia Interí substitució comissió serveis
(Jiménez)
PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA
DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist l’expedient tramitat per procedir al nomenament com a funcionari interí, Agent
del cos de la policia local de Caldes de Malavella; vacant per comissió de serveis de
l’agent Sr. Juan Miguel Jimenez Fernandez.
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, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Nomenar el Sr. Sr. DAN SERRANO BOTELLA NIF 53089933E
funcionari interí, agent del cos de la policia local de Caldes de Malavella mentre
duri la comissió de serveis de l’agent Sr. Juan Miguel Jiménez Fernàndez,
autorització prevista fins octubre de 2019, amb efectes 4 d’octubre de 2017.
SEGON. Notificar la present resolució als funcionari nomenat, comunicant-li que
haurà de prendre possessió o incorporar-se en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà a aquell en què se'ls notifiqui el nomenament, prèvia acreditació del
compliment de tots els requisits de la plaça especificats a les Bases de la Convocatòria.
TERCER. Una vegada presa possessió de la plaça, publicar el nomenament en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en
el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.
QUART. Informar al Sr. DAN SERRANO BOTELLA que aquest ajuntament disposa
del protocol d’actuació per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó
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de sexe, que està a la seva disposició per a consulta a la web municipal
departament de Secretaria.

i al

CINQUÈ.- D’acord amb l’establert a l’art. 34.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies
locals hauran d’exercir les funcions següents:
- Han d’exercir les funcions que assignen a les policies locals les lletres a), b),
d), f) g), h), j) k) de l’art. 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, llevat la protecció de les autoritats i de l’ordenació i senyalització del
trànsit.
- Han de dur l’uniforme reglamentari i no poden dur armes de foc.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.4) Exp. 1052/2017.- Conveni de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques de la Facultat de Turisme de la UdG.
PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que ha estat informat el text inicial del “Conveni de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes” subscrit entre l'Ajuntament i la Facultat
de Turisme de la Universitat de Girona, en el qual s’han de regular les condicions de
desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant ----- que
s’annexiona a la present proposta i que té el següent contingut:
“ REUNITS:
D'una part, el Dr. Joaquím Majó Fernández, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat
de Girona, domiciliada a Girona, plaça Sant Domènec, núm. 3, 17004, NIF Q-6750002E.
D'una altra part, el/la senyor/a Salvador Balliu Torroella, en nom i representació de l'entitat
col•laboradora AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA, domiciliada a C/ Vall-llobera
S/n - 17455 Caldes De Malavella, amb NIF P1703700C.
I, d'una altra part, en/na ----, amb DNI/passaport ----, amb domicili a C/ Vallplana 8 Urb. Mas
Reixac, 08490, Tordera, estudiant de Grau en Turisme a la Facultat de Turisme.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i
MANIFESTEN
Que, en el marc de la normativa vigent, per la que es regulen les pràctiques acadèmiques
externes dels estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i
ACORDEN
Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de
desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes que l'estudiant ha de dur a terme per a la
seva formació. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i
pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació complerta i integral.
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L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques acadèmiques externes de conformitat amb
el projecte formatiu detallat a l'annex d'aquest conveni, en el qual s'inclouen els objectius
educatius i les activitats que cal desenvolupar.
Segon. Les condicions de l'estada de pràctiques seran:
1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 7/10/2017 fins al dia 11/9/2018, amb
horari de Matins i tardes.
Aquesta dedicació és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l'estudiant a la Universitat.
2. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és de 620.
4. L'estada de pràctiques té lloc a Oficina de Turisme de Caldes de Malavella.
Tercer. L'estudiant ha de percebre de l'entitat col·laboradora la quantitat de 3.565,00 €
(sotmesa a una retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el Reial Decret 439/2007,
de 30 de març), en concepte d'ajut a l'estudi, que li serà satisfeta segons s'acordi entre les dues
parts. En el cas de retribució comportarà la inclusió en el règim general de la Seguretat Social
d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.
Per acord de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social de la UdG, en
sessió ordinària núm. EPP6/15 de 18 de juny de 2015, aquest conveni de pràctiques externes
extracurriculars gaudeix d'exempció de la taxa en concepte de gestió del conveni.
Quart. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts per les normatives vigents que els són
d’aplicació entre els que figuren,
Drets:
a. Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un tutor de la
universitat i per un professional de l’entitat externa col·laboradora.
b. Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les pràctiques.
c. En els casos que així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista per part de
l’entitat col·laboradora, sent satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.
d. Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques amb antelació suficient.
e. Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de
l’entitat col·laboradora.
f. Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus estudis així com a
l’assistència a les reunions dels òrgans de govern de la universitat, comunicant-lo prèviament i
amb antelació suficient a l’empresa o institució.
g. A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques,
amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva durada i, si s’escau, el seu rendiment.
h. A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la legislació reguladora de
la matèria.
i. A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb discapacitat a la tutela,
a la informació, a l’avaluació i al desenvolupament mateix de les pràctiques en igualtat de
condicions.
j. A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les pràctiques amb
les activitats i situacions personals derivades o connectades amb la situació de discapacitat.
k. Aquells altres recollits per la normativa de la universitat.
Deures:
a. Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del tutor en l’entitat
externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la universitat.
b. Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de la UdG.
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c. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista per l’activitat,
comunicar-li i informar-li sobre qualsevol incidència que pugui sorgir en el desenvolupament
de la mateixa.
d. Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per al seguiment i
avaluació, segons el tipus de pràctica.
e. Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora que es tracti en la data acordada.
f. Complir i respectar les normes de funcionament i polítiques de l’entitat externa
col·laboradora.
g. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb
l’entitat externa
col·laboradora, d’acord amb les línies de col·laboració establertes.
h. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa entitat o
institució pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense
l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i la UdG.
i. Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat externa
col·laboradora, salvaguardant el bon nom de la UdG.
L'estudiant té dret al règim de permisos següent:
a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc
l'examen.
b. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensable per a la tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la
presentació dels treballs acadèmics.
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la
Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i
per a participar en els processos electorals que correspongui.
e. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita
mèdica.
f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'entitat col·laboradora i la Universitat de
Girona.
L'estudiant ha d'informar l'entitat col·laboradora amb suficient antelació d'aquelles absències
que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar
una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit de
permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del
període inicialment pactat amb la Universitat de Girona.
L'estudiant es compromet, expressament, a tractar amb absoluta confidencialitat la informació
interna de l'entitat col·laboradora on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar secret
professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.
Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar-ne una memòria final i
presentar-la en el temps i forma que estableixi el reglament intern del centre docent.
Un cop finalitzada l'estada de pràctiques externes, la Universitat ha d'avaluar l'assignatura de
pràctiques que ha matriculat l'estudiant i ha d'emetre un document acreditatiu per a l'estudiant.
En cas que la durada de l'estada de pràctiques superi la prevista al corresponent pla d'estudis,
la Universitat ha de fer constar aquesta durada addicional de l'estada al Suplement Europeu
del Títol (SET).
L'estudiant gaudeix de la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria o, si n'està exclòs per
raons d'edat, de l'assegurança d'accidents que la UdG ofereix a tots els estudiants i que han de
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contractar obligatòriament els estudiants participants en pràctiques externes que no poden
subscriure l'escolar obligatòria.
Quan les pràctiques es realitzin fora de l'Estat Espanyol, l'estudiant estarà obligat a contractar
una assegurança sanitària per accidents i una assistència sanitària per malaltia.
La UdG manifesta que, en la data de subscripció d'aquest conveni té subscrita una pòlissa de
responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que se suscitin com a conseqüència de la
realització de les pràctiques externes.
Cinquè. La Facultat de Turisme designa com a professor/a tutor/a de l'estudiant durant aquesta
estada de pràctiques el/la professor/a JORDI COMAS TRAYTER.
L'entitat col·laboradora designa el/la senyor/a JENNIFER COSTA AVILÉS com a persona
tutora, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant, ha de fixar el pla de treball segons el
projecte formatiu i s'ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la
Universitat.
L'entitat col·laboradora es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la
normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades
necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
L'entitat col·laboradora es compromet, expressament, a informar l'estudiant de l'organització i
el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a la seguretat i
riscos laborals.
La persona tutora designada per l'entitat col·laboradora tindrà els drets i deures recollits en la
normativa vigent.
Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, la persona tutora de l'entitat col·laboradora ha
d'elaborar un informe final i trametre'l al tutor de la universitat en el termini de 15 dies a partir
de la finalització de l'estada de pràctiques.
Les dades personals de la persona tutora designada de l'entitat col·laboradora formaran part
d'un fitxer de la Universitat de Girona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de
l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones
designades com a tutors poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
davant la Secretaria General de la Universitat de Girona.
Sisè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts
d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no
implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora.
L'estudiant i l'entitat col·laboradora manifesten, expressament, que durant el període de
realització de les pràctiques regulades en aquest conveni no mantenen cap relació contractual,
tal com s'estableix a l'article 2, apartat 2.3.3 c) de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques
Externes de Graus i Màsters de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern de la
UdG en la sessió núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012.
Setè. L'incompliment dels termes establerts en el present conveni, annexos i/o disposicions
legalment aplicables que
puguin donar peu a la rescissió del present conveni s'ha de comunicar, a la major brevetat
possible, a la direcció de la Facultat de Turisme.
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La Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si considera que alguna de les parts
incompleix els acords establerts i la normativa aplicable.
Vuitè. Aquestes condicions específiques se subscriuen a l'empara del que disposa la normativa
vigent per la qual es regulen les pràctiques externes dels estudiants universitaris, a la qual
queden sotmeses en totes les seves estipulacions.
Novè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, interpretació o execució d'aquest
conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts
renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Girona.
Desè. La Universitat de Girona i l'entitat col•laboradora poden fer difusió pública de la
subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de
col·laboració establerta entre les parts.
I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data
assenyalats.”

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 a
la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS,
PRIMER. Aprovar el conveni de cooperació educativa que estableix les condicions de
desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant Inés Díaz Gras
subscrit entre l'Ajuntament i la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, que és
annexionat a l’expedient.
SEGON. Aprovar l’ajut a l’estudiant fixat en 3.565,00€ subjecte a la retenció mínima
del 2% IRPF segons Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, a càrrec de la partida 43
430 23300 Indemnització per conveni universitari.
TERCER. Notificar el present acord als interessats.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.5) Exp. 948/2017.- Contracte menor d’obres per treballs de millora i d’embelliment
del Bosc de les Monges.
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS PER PROPOSTA
DE DESPESA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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En relació amb l’expedient 948/2017 per a la contractació, mitjançant procediment de
contracte menor d'obra amb sol·licitud de 3 pressupostos, de les obres consistents en la
millora i embelliment de part del Bosc de les Monges; i en compliment del que
determina el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; una vegada examinades les
proposicions econòmiques presentades, emet el següent:
INFORME:
1. Que el dia 13/9/2017 mitjançant correu electrònic es va sol·licitar oferta
econòmica per a la realització de les obres esmentades a les empreses que es
relacionen tot seguit:
- Germans Cañet Xirgu S.L.
- Construccions Barceló Jordà S.L.
- Construccions Joan Barnés S.L.
- Àrids Vilanna S.L.
- Massach Obres i Paisatge S.L.U.
2. Que a la sol·licitud d'oferta econòmica es va adjuntar la documentació tècnica
necessària per definir, quantificar i valorar les obres.
3. Que a data d'avui l’empresa Construccions Barceló Jordà S.L. no ha presentat oferta
econòmica.
4. Que a data d'avui han presentat oferta econòmica ajustant-se a l’objecte del
contracte les següents empreses, que es detallen tot seguit:
Empresa

PEC

% baixa

import baixa

Oferta 1

Germans Cañet Xirgu SL

18.150,00 €

15,86%

3.420,63 €

Oferta 2

Massachs Obres i Paisatges SLU

18.529,18 €

14,10%

3.041,45 €

Oferta 3

Àrdis Vilanna SLU

23.925,72 €

‐10,92%

‐2.355,09 €

Oferta 4

Construccions Joan Barnés SL

25.143,85 €

‐16,57%

‐3.573,22 €

Pressupost previst

21.570,63 €

CONCLUSIÓ:
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, es conclou que la proposició econòmica
més avantatjosa és la de l'empresa Germans Cañet Xirgu S.L.; per aquest motiu, es
proposa la seva contractació per a la realització de les obres esmentades pel preu de
18.150,00 € (divuit mil cent cinquanta euros) IVA inclòs, amb el ben entès que
l’empresari té capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per portar a
terme la prestació del contracte.
Per tot l'exposat es proposa a la Junta de Règim Local, en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 115/2015 de data
19/6/2015, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 135, de data 15/07/2015,
l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. Dur a terme el contracte relatiu a les obres consistents en la millora i
embelliment de part del Bosc de les Monges mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Germans Cañet Xirgu S.L. CIF B-17537812 per un import
de 15.000,00 € i 3.150,00 € d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a
l'aplicació 01 171 625000 Parcs i mobiliari urbà.
TERCER. Notificar el present acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a la formalització
del contracte.
QUART. Un cop realitzada l'obra, presentada la factura que es procedeixi i tramiti el
pagament si s'escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a la resta de participants a la licitació en el termini de
deu dies a partir de l'acord d’ adjudicació.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.6) Exp. 1033/2017.- Informe sobre 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 millora de la
Pavimentació viària de varis vial: Rambla Recolons, accés pavelló i vial Parc de la
Malavella.
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que per acord de la Junta de Govern del dia 9 d’agost de 2017 es va aprovar
definitivament el Projecte d’obres de millora de la Pavimentació viària de varis vials:
Rambla Recolons, accés pavelló i vial Parc de la Malavella, publicat en el BOP de
Girona núm. 183 de 25 de setembre de 2017 i en el DOGC 7462 de 27 de setembre de
2017.
Atès que donada la característica de l'obra, amb un valor estimat de 42.557,00€ més
IVA (TOTAL: 51.493,97€) 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 la Junta de Govern Local, en tant que no supera ni el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la quantia de sis milions
d'euros.
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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 de millora de la
Pavimentació viària de varis vials: Rambla Recolons, accés pavelló i vial Parc de la
Malavella 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 de millora de la
Pavimentació viària de varis vials: Rambla Recolons, accés pavelló i vial Parc de la
Malavella 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.
4.7) Exp. 860/2017.- Informe-proposta sobre Llicència d'obres majors sol·licitada per
PGA GOLF DE CALDAS, S.A per a habitatge unifamiliar aïllat i piscina a PGA
GOLF A2.1.3 - C/ de la Pineda.
D'acord amb l'ordre d'Alcaldia mitjançant provisió de data 1 / d’agost / 2017 i en relació
de la sol·licitud de desistiment del present expedient de llicència d’obres, emeto el
següent,
INFORME PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que mitjançant escrit del dia 24 de juliol de 2017 de ----- en representació del PGA
GOLF DE CALDAS SA, número de registre d’entrada 2017/4455 (exp. 860/2017) es
va sol·licitar concessió de llicència d’obres majors per a la realització de l’habitatge
unifamiliar aïllat i piscina situada a la parcel·la PGA GOLF A2.1.3, Carrer de la Pineda.
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Atès que mitjançant instància electrònica del dia 21 de setembre de 2017, (RE: 184) del
senyor David Plana Viladomat, en representació també del PGA GOLF DE CALDAS
SA es comunica el desistiment del tràmit de concessió de llicència.
D’acord amb allò exposat i en virtut del que disposa l’article 94 de la Llei 39/2015 de 1
d’octubre, segons el qual tot interessat pot desistir de la seva sol·licitud, es proposa a la
Junta de Govern Local, el següent ACORD:
PRIMER.- Acceptar el desistiment a la sol·licitud de llicència d’obres majors per la
realització de l’habitatge unifamiliar aïllat i piscina situada a la parcel·la PGA GOLF
A2.1.3, Carrer de la Pineda (amb exp. 860/2017), presentada pel senyor Víctor Manuel
Vázquez Méndez, en la representació que ostenta.
SEGON.- Notificar el present acord al PGA GOLF CALDAS SA.
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.
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