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    AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA 

 
ACTA 40/2017 

 
    SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
 
 JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA: 9 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
 
A Caldes de Malavella, el nou 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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DELS DIES 27 DE SETEMBRE, 4, 11, 18 I 
25 D’OCTUBRE DE 2017. 
 
Per unanimitat són aprovades les actes de les sessions núm. 34/2017, 35/2017, 36/2017, 
37/2017 i 38/2017; corresponent a les sessions dels dies 27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 
d’octubre de 2017. 
 
 
SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 
DESPESES. 
 
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/2017/62 de data 7/11/2017, per 
un import de 109.651,61 €. 
 
2.2) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les  
despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2017/63 de data 7/11/2017, per 
un import de 26.460,68 €. 
 
2.3) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm. 
A/2017/47, de data 7/11/2017, per un import 10.227,35€, que figura diligenciada a 
l’expedient. 
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Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 
2.4) Exp.1031/2016.- Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès 
Avantatjosa, Substitució col·lector i arranjament ambiental Riera Santa Maria (FASE 1) 
 
Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 1 del projecte de substitució del 
col·lector i arranjament ambiental del tram urbà de la riera Santa Maria (FASE 1) a favor de 
l’empresa COVAN OBRES PUBLIQUES S.L., per import de 28.514,68 €. 
 
2.5) Retribuir al Sr. PERE BARNES ROCA amb una gratificació de 99,58 € per haver 
efectuat tasques de cap de la brigada d’obres durant el període de gaudi de vacances del titular 
del 2 al 27 d’octubre de 2017. 
 
 
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTÀRIS 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 
 
3.1) Aprovar el preu públic de l’entrada al JAN (Jocs i Activitats de Nadal 2017), fixant-lo en 
3 € per dia, sense abonaments ni descomptes. 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat: 
 
3.2) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 
de domini públic local de la companyia comercialitzadora de gas Viesgo Energia S.L., 
equivalents a l’1’5% de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al 3er. 
trimestre de 2017, per import de 4,20 €. 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat: 
 
3.3) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 
de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’electricitat Viesgo Energia S.L., 
equivalents a l’1’5% de l’import de facturació declarat per l’empresa corresponent al 3er. 
trimestre de 2017, per import de 364,30 €. 
 
3.4) Exp. 22/2017.- Aprovació dels padrons d’aigua tercer trimestre 2017 
 
Primer.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i 
manteniment del clavegueram corresponent al 3r trimestre 2017 de: 
 
- Nucli Caldes de Malavella 
- Urbanització Can Solà Gros I 
- Urbanització Can Solà Gros II.  
 
Segon.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   
corresponent al 3r trimestre 2017 de:  
 
- Urbanització Tourist Club 
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- Urbanització Aigües Bones 
- Urbanització Llac del Cigne 
- Urbanització Can Carbonell. 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda per unanimitat: 
 
3.5) Aprovar l’anul·lació de 125,00€ abonats per la Sra. ------ en concepte de matrícula i ½ 
d’hora de classe amb instrument no reglat de l’Escola de Música del seu fill -----, per la baixa 
a efectes al mes d’octubre de 2017.  
 
QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 
acords: 
 
4.1) Exp. 883/2017.- COLOMER LLINÀS, C.B..- Concedir llicència per rehabilitació 
d'habitatge entre mitgeres a Rambla Recolons, 17. 
 
Condicions de la llicència:  

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució). 
- La legislació de residus. 

  
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 2.850,68 € i el dipòsit de la 
fiança per gestió de runes d’import  150 € que ja han estat prèviament ingressats. 
 
4.2) Exp. 636/2017.- ------.- Concedir llicència per realitzar un gunitat a un talús existent, 
requerit en exp. 380/2017 a c/ del Nord, 5. 
 
Condicions de llicència  

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 
- La documentació aportada no justifica l’estabilitat estructural de les estructures existents. Es 

remet a l’informe pericial de l’Assumeix de la situació estructural del mur a l’informe 
pericial de data 28/04/2017 elaborat per Romà Monreal i Bosch. 

- Els residus es tractaran d’acord a la Llei en matèria de gestió de residus. 
 
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de  9,25 €, en aplicació de la 
bonificació del 95%, que s’ha ratificat pel Ple en la sessió de data 6/11/2017,  i el dipòsit de la 
fiança per gestió de runes d’import  150 € que ja han estat prèviament ingressats.  
 
4.3) Exp. 96/2017.- PGA GOLF DE CALDAS, S.A.- Concedir llicència per pintar exterior i 
col·locar reixes a finestres de nau existent a Cra. N-II Km. 702. 
 
Condicions de llicència 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 
- Resta condicionada a la resolució de la Dirección General de Aviación Civil d’acord amb l’art. 30 del 

Decret 584/72 sobre Servituds Aeronàutiques i posteriors modificacions (Decret 2490/74 i Real Decret 
1541/2003). 

- Caldrà gestionar els residus d’acord a la legislació vigent en la matèria. 
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Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 308 € i el dipòsit de la fiança 
per gestió de runes d’import  150 € que ja han estat prèviament ingressats. 
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES 
 
5.1) Exp. 1102/2017.- Contracte menor: Instal·lació d'una bastida a l'Ermita de Sant Maurici 
 

PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès el Contracte menor de les obres de instal·lació d’una bastida a l’Ermita de Sant Maurici,  
és adjudicat a l’empresa ANDAMIX, S.L., aprovat per acord adoptat en sessió de la Junta de 
Govern del dia 2 de novembre de 2017. 
 
Atès el Pla de Seguretat i Salut que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.  
 
Atès l’informe favorable de l’Arquitecte Sr. ------.  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24  d’octubre, 
pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.  
 
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 19/6/2015, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 135, de data 15/07/2015, es 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa ANDAMIX, S.L., en 
relació amb les obres de instal·lació d’una bastida a l’Ermita de Sant Maurici. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al contractista  de les obres i al Coordinador de Seguretat qui 
ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral. 
  
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.2) Exp. 1275/2016.- Contracte d’obra Execució de l'obra Projecte d'urbanització d'un tram 
de la carretera de Llagostera. 
 

PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès el contracte d’obra Execució de l'obra Projecte d'urbanització d'un tram de la carretera de 
Llagostera, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris 
d’adjudicació de valoració automàtica, és adjudicat a l’empresa OBRAS Y PAVIMENTOS 
BROSSA, S.A., aprovat per acord adoptat en sessió plenària del dia 31 de juliol de 2017. 
 
Atès el Pla de Seguretat i Salut que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.  
 
Atès l’informe favorable del Coordinador de Seguretat i Salut Sr. ------.  
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De conformitat amb l’establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24  d’octubre, 
pel que s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 
Construcció i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local.  
 
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 19/6/2015, que va ser publicada al BOP de Girona núm. 135, de data 15/07/2015, es 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa OBRAS Y 
PAVIMENTOS BROSSA, S.A., en relació amb les obres Projecte d'urbanització d'un tram de 
la carretera de Llagostera. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al contractista  de les obres i al Coordinador de Seguretat qui 
ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral. 
  
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.3) Exp. 1213/2017.- Convocatòria contractació personal JAN 2017 
 
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació mitjançant concurs, de 
14 monitors/es de lleure pel parc infantil de Nadal: jocs i activitats de Nadal 2017, per 
urgència.  
 
5.4) Exp. 1212/2017.- Convocatòria contractació personal JAN 2017 
 
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació mitjançant concurs, de 
8 pre-monitors/es de lleure pel parc infantil de Nadal: jocs i activitats de Nadal 2017, per 
urgència.  
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 
 
5.5) Nomenar a l’agent 018 Sr. Antonio Moreno Bellanato per substituir en les funcions de 
cap del Cos de la Policia Local al seu titular Sr. Xavier García, durant el gaudi de vacances 
del 13 al 24 de novembre de 2017.  
 
5.6) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució 
al Sr. ------, amb domicili al C. Noguera, 25 com a titular no conductor, amb número 
17033_2017_00014_8580C, i amb validesa fins al 15/11/2021. 
 
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 
 
5.7) Acceptar la preinscripció realitzada fora de termini pel curs de P-2 del nen -----. 
 
5.8) Exp. 1179/2017.- Llicència per tinença d’animals potencialment perillosos.  
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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. 122/2017 
 
Titular: ----- 
DNI: ------ 
Domicili: Urb. Llac del Cigne, 112 (17455 - Caldes de Malavella) 
Dades del gos: Nom- LUNA                       Data naixement: 28/01/2014 
Raça- Terrier Staffordshire America           Núm.identificació: 981098106442000 
Sexe- Femella                                    Núm. Registre Censal: R000610473 
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. 
 
5.9) Exp. 1204/2017.- Llicències i Permisos en matèria de personal 
 
Vista la sol·licitud de llicència per matrimoni, que formula CARLOS GARCIA RUIZ, 
funcionari/a de carrera d'aquest Ajuntament, que exerceix el lloc de treball de Agent policia 
local.  
  
Vist que el funcionari té dret a la concessió del permís amb plenitud de drets econòmics. 
  
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat 
amb l'establert en l'article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament 
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mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER. Concedir permís per matrimoni a CARLOS GARCIA RUIZ des del 16/11/2017 al 
30/11/2017 tots dos inclusivament, amb plenitud de drets econòmics, venint obligat el 
funcionari a presentar fotocòpia del Llibre de Família on s'acrediti la celebració del 
matrimoni.  
  
SEGON. Donar trasllat d'aquesta resolució a l'interessat i al Servei de Personal, perquè en 
prengueu coneixement i efectes. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.10) Exp. 775/2016.- Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Interí per 
Concurs-Oposició d’un dinamitzador juvenil. 
 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DINAMITZADOR JUVENIL 
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2016 es van 
aprovar les bases de la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador juvenil en 
contractació laboral interí mitjançant concurs-oposició i creació d’una borsa de treball; les 
quals estan publicades en el BOP de Girona núm. 153 de data 11 d’agost de 2016 i a la web 
municipal. 
Atès que per acord de Junta de Govern de data 9 de novembre de 2016 es va acordar la 
contractació com a personal laboral interí en funcions de dinamitzador juvenil, en jornada 
laboral de 30 hores setmanals, el Sr. Aram Estiu Grauges i establir les persones que formen 
part de la borsa de treball en el següent ordre: 

 Aram Estiu Graugés. 
 Cristina Ribera Fernández 
 Sandra Rodríguez Tapia 

 
Vist que el Sr. Aram Estiu Grauges ha presentat en data 7/9/2017 renuncia al seu lloc de 
treball amb data efectes 31 d’octubre de 2017. 
 
Vista la vigència de la borsa de treball. 
 
Vist que, seguint l’ordre de puntuació obtinguda, 
 
En data 28/9/2017 es tramet correu electrònic oferint a la Sra. Cristina Ribera Fernandez la 
contractació laboral per ocupar el lloc de treball vacant. La interessada formula renuncia 
expressa per trobar-se ja treballant. 
 
Seguidament es tramet correu electrònic oferint la mateixa contractació a la Sra. Sandra 
Rodriguez Tapia qui, mitjançant document de data 19/10/2017 la accepta. 
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Vist que la Sra Rodriguez Tapia ha presentat els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i dels requisits exigits a la base quarta de la convocatòria que no havien estat 
acreditats prèviament (certificat mèdic de no patir cap malaltia o limitació física o psíquica 
que impedeixi complir les funcions pròpies del lloc de treball i acreditació de no haver estat 
separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions 
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-
se en inhabilitació absoluta o especials per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, 
per exercir funcions similars a aquelles per les quals hagi estat separada o inhabilitada, ni 
trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent 
sobre la matèria). 
 
Per tot això, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament 
mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Contractar com a personal laboral interí en funcions de dinamitzador juvenil, en 
jornada laboral de 30 hores setmanals, la Sra. SANDRA RODRIGUEZ TAPIA. 
 
SEGON.- Formalitzar el contracte de treball d’acord amb allò establert en el Reial decret 
2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de Llei de l’Estatut dels treballadors, 
amb data efectes 9 de novembre de 2017, amb un període de prova de dos mesos durant el 
qual es podrà resoldre la relació laboral a instància de qualsevol de les parts. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i requerir-lo perquè acudeixi a aquest 
Ajuntament per a la signatura del corresponent contracte laboral. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.11) Exp. 1200/2017.- Aprovació Bases per participar en el concurs d'Instagram organitzat 
pel servei de Turisme i Biblioteca de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. 
 

INFORME PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès que vol dur-se a terme la celebració d’un Concurs de fotografia d’Instagram  en el 
municipi de Caldes de Malavella en el marc de l’activitat “El Gust de la Paraula” que se 
celebrarà el proper dissabte 18 de novembre.  
 
Com sigui que l’esmentat concurs preveu la concessió d’uns premis a càrrec d’empreses i 
entitats del poble als participants. 
 
Atès que l’Ajuntament únicament organitza el concurs, si bé no preveu realitzar cap tipus de 
despesa per la concessió dels premis. 
 
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb el concurs de fotografia, i de 
conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament 
mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del Concurs fotogràfic d’Instagram, en els termes 
en què figuren en l'expedient. 
  
SEGON. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores del Concurs fotogràfic d’Instagram 
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament per donar coneixement de les mateixes i possibilitar 
qualsevol tipus d'observació sobre aquest tema.  
  
TERCER. Aprovar la realització del Concurs fotogràfic d’Instagram que es durà a terme 
durant tota la jornada del dissabte 18 de novembre amb motiu de la celebració de l’activitat 
“El Gust de la paraula”, segons les disposicions contingudes a les bases del concurs. 
 
QUART. Designar com a membres del Jurat que ha de jutjar les fotografies publicades a 
l’aplicació d’Instagram  en el concurs a: 

 Mercè Barnadas Serrallonga, Bibliotecària de la Biblioteca municipal de Caldes. 
 Natalia Gonzalez Olaizola, administrativa de l’àrea de turisme de l’Ajuntament de 

Caldes. 
 Joan Oltra, membre del jurat del Ral·li Fotogràfic de Caldes de Malavella. 
 Martí Bosch Farrero, membre del jurat del Ral·li Fotogràfic de Caldes de Malavella. 
 Jennifer Costa Avilés, Tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Caldes. 

 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.12) Exp. 1199/2017.- Aprovació Bases per participar en el concurs de cuina organitzat pel 
servei de Turisme i Biblioteca de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. 
 

INFORME PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès que vol dur-se a terme la celebració d’un Concurs de cuina popular en el municipi de 
Caldes de Malavella en el marc de l’activitat “El Gust de la Paraula” del proper dissabte 18 de 
novembre.  
 
Com sigui que l’esmentat concurs preveu la concessió d’uns premis a càrrec d’empreses i 
entitats del poble als participants. 
 
Atès que l’Ajuntament únicament organitza el concurs, si bé no preveu realitzar cap tipus de 
despesa per la concessió dels premis. 
 
Examinades les Bases de la convocatòria en relació amb el concurs de cuina popular, i de 
conformitat amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, i en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament 
mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, es proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
   
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del Concurs de cuina popular d’elaboració de 
pilotes d’escudella, en els termes en què figuren en l'expedient. 
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SEGON. Publicar el text íntegre de les Bases reguladores del concurs   de cuina popular 
d’elaboració de pilotes d’escudella al tauler d'anuncis de l'Ajuntament per donar coneixement 
de les mateixes i possibilitar qualsevol tipus d'observació sobre aquest tema.  
  
TERCER. Aprovar la realització del concurs de cuina popular que es durà a terme el dissabte 
18 de novembre a les 17.30h amb motiu de la celebració de l’activitat “El Gust de la paraula”, 
segons les disposicions contingudes a les bases del concurs. 
 
QUART. Designar com a membres del Jurat que ha de jutjar els plats presentats en el concurs 
de cuina a: 

 Judit Pujadó, autora de “Catalunya Bull”. 
 Pruden Panadès, autora de “Cosins de Tarzan”. 
 Germà Coenders, autor de “202 receptes històriques i tradicionals catalanes sense carn 

ni peix: com ser vegetarià i no deixar de ser català en l’intent”. 
 Cuineres de Sils. 
 Albert Mestres, coordinador del Club de Lectura a Caldes de Malavella. 
 Ramon Simarro. Xef del restaurant 1477 de l’Hotel Camiral. 

 
La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
5.13) Exp. 1277/2016.- Informe sobre Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta 
Econòmicament més Avantatjosa, Únic Criteri d’Adjudicació, al Preu Més Baix, FASE 2, 
Projecte de Substitució d’un Col•lector i Arranjament del Clavegueram de la Riera Santa 
Maria. 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern del dia 25 d’octubre de 2017 es va aprovar 
inicialment el Projecte Modificat de substitució del Col·lector i arranjament ambiental del 
Tram Urbà de la Riera Santa Maria, estan la seva publicació en el BOP en tràmit. 
 
Atès que donada la característica de l'obra, amb un valor estimat de 251.973,93 € de base 
més IVA (Total: 304.888,50 €), més IVA 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. 
 
Atès que es va emetre Informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Atès que es va emetre Informe jurídic sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i 
vist que de conformitat amb el mateix l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte 
és aquest Ajuntament perquè l'import del contracte ascendeix a 304.888,50 € IVA inclòs i per 
tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest Ajuntament ni la 
quantia de sis milions d'euros. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 109 
i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en virtut de les delegacions 
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efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, 
es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de les obres del Projecte Modificat de millora 
substitució del Col·lector i arranjament ambiental del Tram Urbà de la Riera Santa Maria, 
Fase II. 
 
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: Condicionar l’adjudicació i la formalització del present contracte a la Publicació 
de l’acord d’aprovació definitiva Projecte Modificat en el diari oficial corresponent. 
 
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 
Tècniques que han de regir el contracte de les obres Projecte Modificat de millora substitució 
del Col·lector i arranjament ambiental del Tram Urbà de la Riera Santa Maria, Fase II per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa per un únic criteri d'adjudicació, al 
preu més baix. 
 
CINQUÈ. Publicar en el Perfil del contractant i en el Butlletí oficial de la província 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. 
 
SISÈ. 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.  
 
5.14) Exp. 879/2017.- Contracte d’obres per l’execució de la Fase 2,3 i 4 del Projecte d’obres 
de millora del Drenatge urbà a Caldes de Malavella, Actuació Avda. Països Catalans. 
 

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER APROVAR L’OBERTURA DELS SOBRES “B”  

 
Atès la reunió en el Saló d’Actes de la Casa Consistorial, a les 10.10 h del dia 9 de novembre 
de 2017, de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de millora del 
Drenatge urbà a Caldes de Malavella, Actuació Avda. Països Catalans, formada per: 
 
Sergi Mir i Miquel, Regidor d’Obres i Serveis, que actua de president. 
Vocals: 

 Maria Casadevall i Viñas, Secretària de la Corporació. 
 Anna Peñas Zamora, Interventora Accidental de la Corporació. 
 Abel Bernal Díaz, Arquitecte tècnic de la Corporació. 
 Gemma Torres i Oliveras, Arquitecte municipal. 

 
Secretari de la Mesa, Josep Gauchia i Juncà, funcionari de la Corporació. 
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En la mateixa reunió es va constituir la Mesa i a la vista de que totes les empreses que s’han 
presentat a la licitació reuneixen els requisits per accedir a la fase de qualificació del sobre 2, 
es va procedir a la obertura i a la lectura de les ofertes econòmiques presentades per a cada 
una d’elles (únic criteri d’adjudicació) amb el següent resultat: 
 

Empresa Ofertes 

SALVADOR SERRA, S.A. 64.250.-€ 

XAVIER ALZINA SA 72.480.-€ 

PRODAISA 63.500.-€ 

PERE BOADA COMAS SL 56.000.-€ 

ARGON INFORÀTICA SA 69.118,30€ 

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 65.670,84€ 

MASSACHS OBRES I PAISSATGE SLU 59.629,81€ 

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 69.975.-€ 

AGLOMERATS GIRONA SA 58.172,69€ 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA 64.382,26€ 

SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGE, S.A. 52.676,09€ 

Mitjana aritmètica 63.259,54€ 

Nova mitjana aritmètica 61.488,89€ 
 
D’acord amb les ofertes presentades es va comprovar si entre ells s’ha presentat ofertes 
anormalment baixes d’acord amb allò establert en el Plec de Clàusules i l’article 85 del 
Reglament de contractació de les Administracions Públiques i es comprova el següent: 
 

Empresa Ofertes 

Percentatge 
respecte 

mitja 
aritmètica 

Percentatge 
respecte nova 

mitja 

SALVADOR SERRA, S.A. 64.250.-€ 101,57% 104,49% 

XAVIER ALZINA SA 72.480.-€ 114,58% * 

PRODAISA 63.500.-€ 100,38% 103,27% 

PERE BOADA COMAS SL 56.000.-€ 88,52% 91,07% 

ARGON INFORÀTICA SA 69.118,30€ 109,26% 112,41% 

CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 65.670,84€ 103,81% 106,80% 
MASSACHS OBRES I PAISSATGE 
SLU 

59.629,81€ 94,26% 96,98% 

EXCAVACIONES AMPURDAN 
2000 SL 

69.975.-€ 110,62% * 

AGLOMERATS GIRONA SA 58.172,69€ 91,96% 94,61% 

OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA 64.382,26€ 101,77% 104,71% 
SERVEIS INSTAL·LACIONS I 
MUNTATGE, S.A. 

52.676,09€ 83,27% 85,67% 

Mitjana aritmètica 63.259,54€ 100%  

Nova mitjana aritmètica 61.488,89€  100% 
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*Xavier Alzina S.A. i Excavacions Ampurdan no compten a efectes de calcular la nova mitja, 
seguint allò establert a l’article 85.4 del Reglament de les Administracions Públiques. 
 
Per tot allò exposat, 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, i en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde 
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 115/2015 de data 19/6/2015, es proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la classificació d’ofertes següents: 
 

 Empresa Ofertes 
1 SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGE, S.A. 52.676,09€
2 PERE BOADA COMAS SL 56.000,00€
3 AGLOMERATS GIRONA SA 58.172,69€
4 MASSACHS OBRES I PAISSATGE SLU 59.629,81€
5 PRODAISA 63.500,00€
6 SALVADOR SERRA, S.A. 64.250,00€
7 OBRES I PAVIMENTS BROSSA SA 64.382,26€
8 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 65.670,84€
9 ARGON INFORÀTICA SA 69.118,30€
10 EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL 69.975,00€
11 XAVIER ALZINA SA 72.480,00€

 
SEGON.- Comunicar a SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGE, S.A., empresa 
classificada en primer lloc que la oferta presentada pot incórrer en baixa temerària o 
desproporcionada atenent allò establert en l’article 85 del Reglament de les Administracions 
Públiques i Clàusula 21 del Ple.  
 
TERCER.- Requerir a SERVEIS INSTAL·LACIONS I MUNTATGE, S.A., per tal que 
justifiqui, en el termini de 3 dies naturals a l’endemà de la notificació, la oferta presentada i 
precisi les condicions en les que es prestarà la oferta presentada, com s’executarà, les 
solucions tècniques o motius que li han premés fer ofertar amb un import que pot ser 
desproporcionat respecte la resta d’ofertes. 
 
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.   
 
 


