AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 39/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 2 DE NOVEMBRE DE 2017

A Caldes de Malavella, el 2 de novembre 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.- 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/2017/61 de data 30/10/2017, per
un import de 136.505,98 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2017/46, de data 31/10/2017, per un import 24.174,72€, que figura diligenciada a
l’expedient.

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. 751/2017.- MARIA TERESA MONTRAVETA NOGUERA.- Concedir llicència
per construir un habitatge unifamiliar aïllat a Aigües Bones, 1-B-II - c/ Pla de l'Estany, 43, RC
5118803DG8351N0001IK.
Condicions de la llicència:
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Les de caràcter general (veure annex a la resolució).
Abans de l’inici d’obres, caldrà sol·licitar el replanteig de la cota de planta i la
connexió a clavegueram, per tal de determinar-ne la ubicació i el replanteig de l’obra.
Els residus es gestionaran d’acord al Decret 89/2010.

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 4.466,90 € i el dipòsit de la
fiança per gestió de runes d’import 152,47 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.2) Exp. 1181/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'una resa sobre vorera i calçada de 0,5 x 0,3 metres quadrats per a instal·lació de
canonada amb 1 ramal (ref. GDE12417100051) a C/ Castelló d'Empúries, 30 - Can Solà Gros
II.
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).
2.3) Exp. 1130/2017.- GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'una rasa sobre vorera i calçada de 47 x 0,3 metres quadrats per a instal·lació de
canonada amb 0 ramals (ref. GDE12417090038) a Ntra. Sra. de la Llum.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
- La xarxa nova haurà de pasar per sòl de titularitat pública.
- Caldrà enderrocar posteriorment a la llicència el dipòsit de gas existent, mitjançant una
nova llicència d’obres.
- Les obres s’efectuaran amb els mitjans necessaris per tal d’evitar l’afectació d’altres
serveis soterrats a la vorera i/o calçada afectada procurant reduir al mínim les
molèsties als veïns, garantint en tot moment l’accés de vianants i de vehicles als
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habitatges afectats.
- Caldrà senyalitzar correctament l’obra i d’acord amb els serveis de la Guàrdia
Municipal:
 Es senyalitzaran i protegiran els obstacles de la via pública, tant de dia com de nit.
 S’habilitaran passos alternatius en cas d’interrompre les circulacions tant rodades com
de vianants.
 Les runes d’obres es retiraran immediatament
 Es preveuran les corresponents mesures per tal d’evitar qualsevol perjudici en el cas
d’avinguda d’aigües de pluja.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les condicions
de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra.
No es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la llicència doni
compliment als següents requisits:
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.
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. Comunicació expressa a totes les 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.
Per a rases de més de 25 m s’haurà de 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 20 de juliol o d'una comunicació de no-afectació emesa per l'empresa elèctrica
distribuïdora corresponent.
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, tires de granit, etc.., que es tallarà seguint les juntes
d’especejament.
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.
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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, es podran emprar els següents materials:
a) Sota calçada:
Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3).
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
Formigó H-100.
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.
Per a voreres de paviment de panot o enllosat, l'amplada de la reposició serà igual o
superior a la de la rasa excavada, per coincidir exactament amb un número enter de filades. La
secció de reposició és formada per:
- Base de formigó H-100 de 10 cm. de gruix reglejat.
- Paviment de panot o de llosa de les mateixes dimensions i característiques de l'existent
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:8 (250 kg. de ciment/m3). No
s'admetrà la col·locació a l'estesa ni sobre sorra-ciment seca. Es mantindran sempre les
mateixes entregues del paviment existent.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 4 mm. en 2 metres.
- Alineació de la filada: 3 mm. en 2 metres.
- Els junts han de quedar plens de beurada de ciment portland.
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:
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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 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.
2.4) Exp. 1099/2017.- INWEST PROJEkT 2014, SL.- Concedir llicència per traslladar i
ampliar la potència del subministrament elèctric a PGA GOLF B2-21 i B2-22.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
El traçat de les canalitzacions previstes discorrerà preferentment per la vorera del carrer
de la urbanització. S’evitarà el pas i creuament de calçada en tot el traçat excepte per motius
de manca de disponibilitat de implantació del servei en vorera, per la qual cosa, caldrà
justificar-ho degudament amb les corresponents fotos de les cates justificatives. En qualsevol
cas es demanarà la presència de l’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals i es requerirà la
seva conformitat per a l’adopció de qualsevol solució que difereixi del pas del servei per la
vorera.
La instal·lació del centre de mesura es farà d’acord amb les condicions de la llicència
d’obres concedida.
Un cop efectuada l’obra es presentarà el corresponent justificant de la seva legalització
davant els serveis d’Indústria de la Generalitat, així com de la recepció de la mateixa per part
de la companyia distribuïdora de la xarxa elèctrica dels vials de la urbanització. La instal·lació
estarà sotmesa al pagament de la taxa per ocupació de sòl de via pública.
Previ avís del començament de les obres als Serveis Tècnics Municipals que assistiran,
en cas necessari, al replanteig de l’obra, caldrà senyalitzar correctament l’obra i d’acord amb
els serveis de la Policia Municipal:
 Es senyalitzaran i protegiran els obstacles de la via pública, tant de dia com de nit.
 S’habilitaran passos alternatius en cas d’interrompre les circulacions tant rodades com
de vianants.
 Les runes d’obres es retiraran immediatament
 Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra
 Es preveuran les corresponents mesures per tal d’evitar qualsevol perjudici en el cas
d’avinguda d’aigües de pluja.
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Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les condicions
de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra. En cas necessari, s’avisarà a la
Policia Municipal per modificar el trànsit rodat i de vianants que afecti l’obra.
Pel que fa a la garantia per a la reposició de paviments afectats pel pas de serveis, caldrà
dipositar la quantitat de 1.974,71 € i en quant a la correcta gestió de residus, una quantitat de
300,00 €.
No es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la llicència doni
compliment als següents requisits:
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.
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. Comunicació expressa a totes les companyies de serveis (Gas Natural, 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..
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.
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.
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C.2. Pel rebliment des de la cota superior de la capa de protecció fins sota la base del
paviment, es podran emprar els següents materials:
a) Sota calçada:
Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3).
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
Formigó H-100.
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.
Per a voreres de paviment de panot, l'amplada de la reposició serà igual o superior a la
de la rasa excavada, per coincidir exactament amb un número enter de filades. La secció de
reposició és formada per:
- Base de formigó H-100 de 10 cm. de gruix reglejat.
- Paviment de panot de les mateixes dimensions i característiques de l'existent col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:8 (250 kg.
de ciment/m3). No s'admetrà la col·locació a l'estesa ni sobre sorra-ciment seca.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 4 mm. en 2 metres.
- Alineació de la filada: 3 mm. en 2 metres.
- Els junts han de quedar plens d' abeurada de ciment portland.
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 Municipals podran aixecar, en
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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.
2.5) Exp. 1100/2017.- PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A..- Concedir llicència per projecte
per a nou subministrament per alimentar elèctricament a PGA GOLF parcel·la E8-3P.
Condicions de llicència:
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
El traçat de les canalitzacions previstes discorrerà preferentment per la vorera del carrer
de la urbanització. S’evitarà el pas i creuament de calçada en tot el traçat excepte per motius
de manca de disponibilitat de implantació del servei en vorera, per la qual cosa, caldrà
justificar-ho degudament amb les corresponents fotos de les cates justificatives. En qualsevol
cas es demanarà la presència de l’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals i es requerirà la
seva conformitat per a l’adopció de qualsevol solució que difereixi del pas del servei per la
vorera.
La instal·lació del centre de mesura es farà d’acord amb les condicions de la llicència
d’obres concedida.
Un cop efectuada l’obra es presentarà el corresponent justificant de la seva legalització
davant els serveis d’Indústria de la Generalitat, així com de la recepció de la mateixa per part
de la companyia distribuïdora de la xarxa elèctrica dels vials de la urbanització. La instal·lació
estarà sotmesa al pagament de la taxa per ocupació de sòl de via pública.
Previ avís del començament de les obres als Serveis Tècnics Municipals que assistiran,
en cas necessari, al replanteig de l’obra, caldrà senyalitzar correctament l’obra i d’acord amb
els serveis de la Policia Municipal:
 Es senyalitzaran i protegiran els obstacles de la via pública, tant de dia com de nit.
 S’habilitaran passos alternatius en cas d’interrompre les circulacions tant rodades com
de vianants.
 Les runes d’obres es retiraran immediatament
 Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra
 Es preveuran les corresponents mesures per tal d’evitar qualsevol perjudici en el cas
d’avinguda d’aigües de pluja.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les condicions
de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra. En cas necessari, s’avisarà a la
Policia Municipal per modificar el trànsit rodat i de vianants que afecti l’obra.
Pel que fa a la garantia per a la reposició de paviments afectats pel pas de serveis, caldrà
dipositar la quantitat de 3.548,67 € i en quant a la correcta gestió de residus, una quantitat de
300,00 €.
8

No es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la llicència doni
compliment als següents requisits:
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.
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. Comunicació expressa a totes les companyies de serveis (Gas Natural, 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..
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.
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, es podran emprar els següents materials:
a) Sota calçada:
Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3).
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
Formigó H-100.
b) Sota vorera:
Material granular seleccionat de nova aportació.
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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.
Per a voreres de paviment de panot, l'amplada de la reposició serà igual o superior a la
de la rasa excavada, per coincidir exactament amb un número enter de filades. La secció de
reposició és formada per:
- Base de formigó H-100 de 10 cm. de gruix reglejat.
- Paviment de panot de les mateixes dimensions i característiques de l'existent col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland 1:8 (250 kg.
de ciment/m3). No s'admetrà la col·locació a l'estesa ni sobre sorra-ciment seca.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 4 mm. en 2 metres.
- Alineació de la filada: 3 mm. en 2 metres.
- Els junts han de quedar plens d' abeurada de ciment portland.
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 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.
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TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
3.1) Exp. 1102/2017.- Contracte menor: Instal·lació d'una bastida a l'Ermita de Sant Maurici.
INFORME PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DELS SERVEIS TÈCNICS PER LA CONTRACTACIÓ MENOR
Atès que per provisió de l’Alcalde de de juny de 2017 es va iniciar la tramitació del contracte
menor les obres de instal·lació d’una bastida a l’Ermita de Sant Maurici, així com es va
justificar la necessitat de efectuar la present contractació.
Efectuada la tramitació del present contracte menor d’acord amb les següents,
DADES GENERALS:
Descripció contracte menor: Obres de instal·lació d’una bastida a l’Ermita de Sant Maurici
Codi CPV: 45262100-2 Trabajos de andamiaje
ORGANISME

GRUP DE CONTRACTES TIPUS DE
CONTRACTE

90000374 Ajuntament de Caldes PU - 1. Contracte del Sector
Públic
de Malavella

OB ‐ 1. OBRES

DESPESA
ANTICIPAD
A
NO

TIPUS DE
SUBMINISTRAMENTS

DADES DE LICITACIÓ:
PRESSUPOST DE
LICITACIÓ (TOTAL
SENSE IVA)
11776,86

PRESSUPOST DE
LICITACIÓ TOTAL
(AMB IVA)
14250

MODALITAT DE
DETERMINACIÓ PREUS
01 ‐ Components de la
14250
prestació

VALOR
ESTIMAT

En data 10 d’octubre de 2017 es va invitar a les següents empreses i se’ls hi va comunicar a
totes les condicions del present contracte: ANDAMIX SL, NIVELL I TECNIQUES SL i
COSTA DEL MARESME RENT SL.
.
En el termini concedit les empreses invitades han presentat les següents ofertes:
‐ ANDAMIX SL 11.618,75 € sense IVA
‐ NIVELL I TECNIQUES 2010 SL: 11.048,00 € sense IVA
‐ COSTA DEL MARESME RENT SL: 17.900 €, sense IVA
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Altrament tal i com es posa de manifest a l’informe de l’arquitecte municipal del dia 24
d’octubre de 2017 l’empresa NIVELL I TECNIQUES 2010 SL ha renunciat a l’obra ja que no
pot complir amb el termini que se li requereix: iniciar el muntatge de la bastida el dia 6 de
novembre de 2017. Consta a l’expedient renúncia del contractista per impossibilitat de
complir amb el termini que demana l’Ajuntament.
Considerant les tres propostes rebudes i d’acord amb l’objecte del contracte la oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per ANDAMIX SL.
Per tot això, d’acord amb l’article 138 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 públic,
així com les atribucions de la legislació de règim local es proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: ADJUDICAR contracte menor consistent obres de instal·lació d’una bastida a
l’Ermita de Sant Maurici, a l’empresa ANDAMIX SL amb CIF i domicili al carrer Margarita
Xirgu, 10 Celrà, pel preu de 11.618,75 € de base i 2.439,94 d’IVA (TOTAL: 14.058,69 €). La
duració del present contracte serà des de l’acta de replanteig fins a l’acte de recepció de les
obres (es preveu inicialment una duració de 45 dies i s’iniciarà el dia 6 de novembre de 2017)
SEGON: Aprovar la despesa de 14.058,69 € a càrrec de la partida. del vigent pressupost.
TERCER: Una vegada realitzada la prestació i incorporada la factura es tramitarà el
pagament si s’escau.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.2) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució
al Sr. ------, amb domicili a l’Av. Catalunya, 49 com a titular no conductor, amb número
17033_2017_00013_9205N, i amb validesa fins al 6/11/2019.
3.3) Exp. 1058/2017.- Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos.
Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest efecte, resta
regulada en les següents disposicions:
-

RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
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1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 119/2017
Titular: ----DNI: -----Domicili: Urb. Llac del Cigne, 299 (17455 - Caldes de Malavella)
Dades del gos: Nom- THOR
Data naixement: 25/11/2012
Raça- Pit Bull Terrier
Núm.identificació: 941000021443132
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000595965
2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.4) Exp. 1138/2017.- Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos.
Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest efecte, resta
regulada en les següents disposicions:
-

RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 120/2017
Titular: -----DNI: -----13

Domicili: Urb. Llac del Cigne, 299 (17455 - Caldes de Malavella)
Dades del gos: Nom- DANAERIS
Data naixement: 13/10/2017
Raça- Pit Bull Terrier
Núm.identificació: 941000021443134
Sexe- Femella
Núm. Registre Censal: R000608647
2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.5) Exp. 444/2017.- Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos.
Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest efecte, resta
regulada en les següents disposicions:
-

RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que
ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda:
1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que
igualment s’indicaran:
LLICÈNCIA NÚM. 121/2017
Titular: -----DNI: -----Domicili: C. Priorat, 2 (17455 - Caldes de Malavella)
Dades del gos: Nom- NANO
Data naixement: 20/06/2015
Raça- American Bully Pocket
Núm.identificació: 941000018257164
Sexe- Mascle
Núm. Registre Censal: R000565616
2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les
llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels
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requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del
Decret 170/2002, d’11 de juny.
En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa
d’assegurança.
3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a
l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les
llicències.
3.6) Exp. 694/2017.- Informe dels Serveis tècnics municipals sobre sol·licitud de l’import
pagat de més de l’ICIO de la llicència d'obres majors per a 4 habitatges unifamiliars agrupats
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Segons l’informe de l’Arquitecta de data 2/10/2017 l’ICIO a pagar per la llicència d'obres per
a la construcció de 4 habitatges unifamiliars agrupats a PGA GOLF PMU10-J, era de
26.122,81 €.
En data 08/10/2017 es rep una transferència per import de 26.772,86 € per a la liquidació de
l’esmentat ICIO.
S’observa que hi ha una diferència de 650,05 € a favor de PGA GOLF DE CALDAS, S.A, per
tant, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopcioó del següent ACORD:
PRIMER.- Que els serveis econòmics de l’Ajuntament tramitin la devolució de de 650,05 € a
favor de PGA GOLF DE CALDAS, S.A.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.7) Exp. 466/2017.- Convocatòria i concessió de subvencions en matèria d’ajuts socials
Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 30 d’octubre de 2017,
d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per unanimitat, s’acorda:
PRIMER. Aprovar els Ajuts per a les activitats d’educació i esports permanents 2017-2018, a
les sol·licituds que figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que
s’hi indica.
SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva
acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al
següent:
 Avisar en cas de no assistència a les activitats.
 Respectar les normes que regeixen pel normal desenvolupament de l’activitat.
 Assumir la part restant de l’import no becat.
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3.8) Exp. 7/2017.- Ajuts Socials Urgents 2017
Concedir un ajut del 34% (116,73€/mes) del cost SAD de l’usuari M.P.B. segons la
comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 20 d’octubre de 2017.
3.9) Exp. 7/2017.- Ajuts Socials Urgents 2017
Concedir un ajut del 34% (116,73€/mes) del cost SAD de l’usuari A.J.C.B. segons la
comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 4 d’octubre de 2017.
3.10) Exp. 7/2017.- Ajuts Socials Urgents 2017
Quedar assabentats del canvi del Servei de SAD social a SAD dependència del Sr. E.G.P. amb
una subvenció per part de l’Ajuntametn de 186,04€, segons la resolució del Consell Comarcal
de la Selva de 6 d’octubre de 2017.
3.11) Exp. 7/2017.- Ajuts Socials Urgents 2017
Quedar assabentats de la modificació del Pla d’Atenció Individual (P.I.A.) de l’usuària E.C.O.
consistent en atorgar el Servei d’Ajut a Domicili (S.A.D.) amb efectes el dia 30 de juny de
2017, sense que l’Ajuntament realitzi cap pagament, segons la resolució del Consell Comarcal
de la Selva de 6 d’octubre de 2017.
3.12) Exp. 7/2017.- Ajuts Socials Urgents 2017
Concedir un ajut econòmic d’urgència de caràcter puntual al Sr. X.C.X., per fer front al
pagament del lloguer del mes d’agost per un import de 369.-€, que s’ingressaran directament
al compte corrent que figura a l’expedient degudament diligenciat.
Serà obligació del beneficiari fer entregar del justificant de pagament i complir el Pla de
treball de l’alumne i/o família sol·licitant establert pels serveis socials municipals.
3.13) Exp. 284/2017.- Guals 2017
Denegar la petició de la plaça d’estacionament nominal per persona amb mobilitat reduïda,
que formula el Sr. -------, en base a l’informe de la Policia Local que figura a l’expedient, que
exposa que el tram del carrer sol·licitat és sense sortida, que finalitza en una zona boscosa i
que el mateix disposa de senyalització quinzenal.
3.14) Exp. 194/2017.- Llicència d'obres majors
Autoritzar al Sr. ------, l’ocupació per càrrega i descàrrega, de 10 m² de via pública durant 2
dies al C/ Girona, 68.
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, segons la normativa vigent.
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Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 7,20 €, que ja ha estat
ingressat.
3.15) Exp. 1128/2017.- Renovació i ampliació de la senyalització de circulació vertical i
horitzintal del sector de la Granja.
PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atesa la necessitat sorgida en el municipi de dur a terme obres i subministrament que integra
la Memòria Valorada per la senyalització vertical i horitzontal del Sector la Granja redactada
pels serveis tècnics municipals.
Atès que en el punt 1.a es justifica adequadament la necessitat de realitzar les obres
esmentades.
Examinada la documentació que l'acompanya, i d’acord amb allò previst en els articles 234 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abrils que aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local, així com les atribucions de la legislació de règim local, es proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar Memòria Valorada per la senyalització vertical i horitzontal del Sector la
Granja redactada pels serveis tècnics municipals.
SEGON. Sotmetre la Memòria Valorada a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.14) Exp. 1168/2017.- Nomenar director de les obres del Projecte d'enderroc de la Casa dels
Mestres i coordinador de la SS els Serveis Tècnics del Consell Comarcal.
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern del dia 18 d’octubre de 2017, es va aprovar
l’expedient de licitació de les obres del Projecte d’Enderroc de les Cases dels Mestres.
Atesa la proposta d’honoraris per la prestació del servei de Direcció de les obres i
Coordinació de Seguretat i Salut per l’execució del projecte esmentat efectuada pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal per un import en concepte de taxa de 1.846,71 €.
Atès que la direcció tècnica proposada aniria a càrrec de la senyora Nuria Freixa i Jou,
Arquitecte tècnica, personal de la Unitat de Serveis del Consell Comarcal la Selva.
Vist el que disposa l’article 138, en relació de l’article 111 del Real Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
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segons el qual els contractes menors es podran adjudicar directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que comporti amb l’habilitació necessària per realitzar la prestació.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò que estableix la
Disposició Addicional Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com les atribucions de la
legislació de règim local,es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Contractar els serveis del Consell Comarcal de la Selva per import de 1.846,71 €
a canvi de una tarifa/taxa de 1.846,71 € IVA exempt per a la prestació del servei Direcció
d’obres i coordinació de Seguretat i Salut del Projecte d’enderroc de l’edifici de les Cases dels
Mestres i nomenar Directora Facultativa i Coordinadora la senyora Núria Freixa Jou.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei Direcció d’obres i
coordinació de Seguretat i Salut del Projecte d’enderroc de l’edifici de les Cases dels Mestres
per un import de 1.846,71 € IVA exempt a càrrec de la partida del vigent pressupost.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la liquidació dels serveis
prestats i tramitació del pagament si escau.
QUART. Notificar aquest acord als interessats en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura del present acord.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.15) Exp. 1184/2017.- Aprovació de MEMORIA VALORADA per les Obres d'adequació de
camins i zones d'estada al Bosc de les Monges.
PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atesa la necessitat sorgida en el municipi de dur a terme obres que integren la Memòria
Valorada per les Obres d’adequació de camins i zones d’estada al Bosc de les Monges
redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que en el punt 1.2.1 es justifica adequadament la necessitat de realitzar les obres
esmentades.
Examinada la documentació que l'acompanya, i d’acord amb lo previst en els articles 234 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abrils que aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local, així com les atribucions de la legislació de règim local,es proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la Memòria Valorada per les Obres d’adequació de camins i zones
d’estada al Bosc de les Monges.
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SEGON. Sotmetre la Memòria Valorada a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.16) Exp. 657/2017.- Contractació personal laboral administratius.
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21/6/2017, previ procés de selecció de
personal, es va aprovar contractar per tràmit d’urgència el Srs. Yolanda García Fernandez i
Aleix Bargalló Marés mitjançant un contracte laboral temporal per circumstàncies de la
producció de dos mesos de durada des del dia 27 de juny de 2017, prorrogable fins que es
resolgues la convocatòria del procés de selecció de dos administratius.
Vist que per acord de Junta de Govern de data 9/8/2017 es va acordar prorrogar fins el
31/10/2017 l’anterior contractació en no preveure’s abans de dos mesos la resolució de la
convocatòria del procés selectiu.
Vist que a la finalització d’aquest nou termini el procés selectiu continua sense resoldres, que
es mantenen les necessitats concretes i urgents que van motivar la contractació inicial i que la
normativa laboral impedeix efectuar una nova prórroga del contracte laboral subscrit.
Vist allò que disposen els articles 291.3 del TRLMRLC i 94 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al reglament al servei de les entitats Locals,
es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Procedir a una nova contractació dels Srs. Yolanda Garcia Fernández i Aleix
Bargalló Marés mitjançant un contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció
de dos mesos de durada des del dia 1 de novembre de 2017, prorrogable fins que es resolgui la
convocatòria del procés de selecció de dos administratius.
SEGON.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i donar compte al ple en la primera sessió que tingui.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.17) Exp. 891/2017.- Concessió d’autorització Tir al Plat
INFORME-PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN RELACIÓ A LA
PETICIÓ D´INFORME PER A LA REALITZACIÓ D´UNA TIRADA AL PLAT, EN
DIA I HORA PER DETERMINAR DINTRE DE L´ANY 2017.
En data 09/08/2017 la Junta de Govern Local va informar desfavorablement la sol·licitud
presentada pel Sr. ------ de permís per realitzar, de forma eventual i continuada, TIR AL
PLAT a la finca de Cal Burot.
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En data 10/10/2017 el Sr. JUAN ACEÑA PUIG, en R/E núm. 5838 formula recurs de
reposició en relació a l´acord esmentat en el qual destaca:





Que “Previ informe de l’alcalde del Municipi i de la unitat corresponent de la Guàrdia
Civil, el Governador civil podrà prohibir les activitats amb armes de foc o aire comprimit
de la classe tercera o autoritzar-les disposant l´adopció de mesures de seguretat i
comoditat complementàries que estimi pertinents”.
Que l´activitat es desenvoluparà el dia i hora encara per determinar de 2017.
Que s´adoptaran les mesures de seguretat oportunes (distància reglamentària, cartells,
banderins i talls de camins de terrenys adjacents...)

Tot i que la documentació aportada és insuficient per poder fer un pronunciament sobre
mesures de seguretat, afectació a veïns, obres a executar, etc.
En tractar-se d´una tirada al plat puntual a efectuar dintre de l´any 2017, el dia i hora que es
determinarà, en tant que no es tracti d´una activitat de caràcter econòmic i que no tindrà
continuïtat en el temps.
En tant que certament l’únic competent per resoldre l´autorització és el Subdelegat del
Govern, a qui correspon valorar l´acreditació i fonamentació de la necessitat, activitat a
realitzar, dades dels participants, armes a utilitzar i mesures de seguretat a adoptar; disposant
de previ informe de la unitat corresponent de la Guàrdia Civil.
Atès que correspon a 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 la
resolució.
Per tot l´exposat la Junta de Govern local per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Estimar les al·legacions formulades en el recurs de reposició referit.
SEGON.- Manifestar que no veu inconvenient perquè el Subdelegat del Govern, si ho
considera, autoritzi en el marc de les atribucions que té conferides de manera puntual i
temporal el dia i hora que cregui convenient dintre l’any 2017 la tirada al Plat a Cal Burot.
Aquest informe no acredita, ni substitueix cap autorització preceptiva municipal que pugui
estar relacionada amb aquest esdeveniment, ni davant de cap altra administració ni de tercers
particulars que puguin ser afectats.
En aquest sentit no autoritza l´execució de cap obra ni instal·lació que estigui subjecte a
l´obtenció de llicència o comunicació prèvia en sòl no urbanitzable, d´acord amb la normativa
urbanística en vigor. Tampoc autoritza el tancament de cap camí públic, havent-se d´adoptar
les mesures necessàries per a preservar el medi natural.
S´haurà de comunicar a la policia local el dia de realització de l´activitat amb antelació
suficient.
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Aquest informe s’emet salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
3.18) Exp. 1144/2017.- Autorització Uetus Veterinaris per poder registrar directament a
l’ANICOM.
AUTORITZACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de la Direcció General de Polítiques Ambientals per la qual demana que els
ajuntaments catalans donin la seva autorització perquè les associacions protectores i clíniques
veterinàries de Catalunya puguin registrar directament a l’ANICOM els animals als quals
implanten un xip, vist que:
1. Tant en el cas de les protectores com de les clíniques veterinàries sempre quedaria
constància de l’usuari que ha registrat un animal o ha fet alguna modificació de dades
(baixa d’un animal, canvi de propietari, canvi de domicili...) de manera que l’ajuntament
sabria en tot moment qui ha introduït un animal a l’ANICOM, atès que el codi d’usuari
dels ajuntaments (AJ_codi INE) és diferent al codi d’usuari dels veterinaris (núm.
col·legiat) o protectores (PR_XXX).
2. La persona responsable de la identificació de l’animal (és a dir, el veterinari o veterinària)
ha de comunicar les dades de la identificació al Registre general d’animals de companyia
en el termini de vint dies, a comptar de la identificació, tal i com estableix l’art. 15.2 del
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals.
3. Un animal donat en adopció per una protectora o identificat amb xip en un centre
veterinari sortiria automàticament identificat i registrat, reduint a zero el temps entre la
implantació del xip i el seu registre al Registre general d’animals de companyia (programa
informàtic ANICOM). Consegüentment, si aquest animal es perdés, es podria contactar
ràpidament amb el seu propietari per a la seva recollida immediata sense haver d’ incórrer
en les despeses de recollida i manteniment que actualment han de suportar els ajuntaments.
4. UETUS VETERINARIS, amb NIF B-17954850 i adreça al C/ Santa Maria, 24 de Caldes
de Malavella, identifica amb microxip molts animals domèstics al municipi i sol·licita
autorització per poder registra directament a l’ANICOM.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 115/2015, de 19 de juny, publicat al BOP de Girona núm. 135, de 15
de juliol, s’acorda donar la seva autorització UETUS VETERINARIS, amb NIF B-17954850,
per poder registrar directament a l’ANICOM els animals que identifiquen amb xip si viuen en
el nostre municipi.

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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