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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.:   JGL2017/19 
Caràcter:  ordinària 
Data:   10 de maig de 2017 
Horari:   de 12:50 fins a 13:30 
Lloc:   Sala de sessions 
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU 
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU 
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU 
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU   
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació 
 
Ha excusat la seva absència la Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU.  
 
Hi assisteixen com a convidats els regidors/es:  
Sr. Robert Montiel Molina, regidor de CiU 
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU 
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU 
 
QUÒRUM I ORDRE DEL DIA 
 
A la Sala de sessions es reuneix la Junta de Govern Local a l’hora i data indicada a 
l’encapçalament. Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 
98.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada no pública, 
per tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
1.1. JGL2017/18 ordinària 03/05/2017 
 
2. Propostes 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
2.1.1. PRP2017/562   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/10. Exp. núm. 2017/329  
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
2.2.1. PRP2017/569   Contractar servei de seguretat privada per la Festa Major 2017. Exp. 
núm. 2017/828  
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
2.3.1. PRP2017/559   Sol·licitar subvenció al Consell Comarcal del Gironès per a la Fira del 
Bolet 2017. Exp. núm. 2017/875.-  
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3. Acords d’urgència.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Oberta la sessió pel Sr. president, procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
1. Actes pendents d’aprovar  
 
1.1. JGL2017/18 ordinària 03/05/2017 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Assumptes relacionats amb Hisenda 
 
2.1.1. PRP2017/562   Aprovar la relació de factures núm. F/2017/10. Exp. núm. 2017/329  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures núm. F/2017/10, per un import total de 75.955,30.-euros 
i que comprèn els següents registres: 

- des del núm. F/2017/723 fins al núm. F/2017/735. 
- des del núm. F/2017/741 fins al núm. F/2017/743. 
- des del núm. F/2017/745 fins al núm. F/2017/750. 
- des del núm. F/2017/798 fins al núm. F/2017/800. 
- des del núm. F/2017/1005 fins al núm. F/2017/1016. 
- des del núm. F/2017/1019 fins al núm. F/2017/1023. 
- des del núm. F/2017/1025 fins al núm. F/2017/1054. 
- i des del núm. F/2017/1059 fins al núm. F/2017/1072. 
- els registres núm. F/2017/673, F/2017/685, F/2017/686, F/2017/708, F/2017/737, 

F/2017/738, F/2017/879 i  F/2017/901. 
 
2.2. Assumptes relacionats amb Contractació 
 
2.2.1. PRP2017/569   Contractar servei de seguretat privada per la Festa Major 2017. Exp. 
núm. 2017/828  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. (A63321228), 
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis, Contractació servei de seguretat privada 
per la Festa Major 2017 pel preu de 3.344,00 euros (més IVA), segons el detall del pressupost 
presentat.  
 
Segon.- Aprovar les despeses corresponents a l’execució d’aquests treballs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 2017/03/132/22701, per un import total de 4.046,24 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- El preu d’adjudicació es farà efectiu contra presentació de la factura corresponent, que 
detallarà les actuacions realitzades. 
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Quart.- Notificar-ho a l’adjudicatari. 
 
2.3. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
2.3.1. PRP2017/559   Sol·licitar subvenció al Consell Comarcal del Gironès per a la Fira 
del Bolet 2017. Exp. núm. 2017/875.-  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Concórrer a la convocatòria del Consell Comarcal del Gironès de subvencions per al 
foment de projectes i activitats culturals i de promoció econòmica per a l’exercici 2017 amb 
l’activitat: 
Fira del bolet 2017, amb un pressupost de 20.000,00 € 
 
Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció de 1.500,00 €, import màxim 
subvencionable, per a la Fira del Bolet 2017. 
 
3. Propostes urgents 
 
S’acorda per majoria absoluta declarar la urgència i tractar els següents temes a la present 
sessió:  
 
3.1. Assumptes relacionats amb Subvencions 
 
3.1.1. PRP2017/577   Sol·licitar subvenció a l'ACA per a obres de connexió per 
abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona. Exp. núm. 2017/890.- 
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar la següent memòria valorada, redactada per l’enginyer municipal Jordi 
Colomer Payet: 
Connexió per a abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona, amb un pressupost 
de 519.374,59 € (més IVA). 
 
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a 
l’execució d’actuacions d’abastament en alta convocada per l’ACA amb la següent actuació: 
Connexió per abastament en alta als nuclis de Selva Brava i Font Bona 
Pressupost: 519.374,59 € (més IVA) 
Subvenció sol·licitada: 426.834,53 € 
 
Tercer.- Condicionar la realització de l’actuació i la despesa que se’n derivi a l’existència de 
crèdit suficient i a l’obtenció de la subvenció sol·licitada. 
 
3.1.2. PRP2017/582   Ordenar el reintegrament de la subvenció concedida a 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL JUVENIL FESTIVAL'ERA. Exp. 2017/625  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Considerar provat el fet de l’incompliment per part del beneficiari consistent en 
superar, la suma d’ingressos de l’activitat més la subvenció de l’Ajuntament, el 100% de les 
despeses vinculades a l’activitat subvencionada. 
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Segon.- Declarar que els fets provats són causa de reintegrament de la subvenció concedida, 
de conformitat amb l’article 37, apartat i), de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, sent la quantitat total a reintegrar de 4.078,14.€ (4.000,00.-€ més 78,14.-€ en 
concepte d’interessos). 
 
Tercer.- Declarar com a principal obligat al reintegrament de la subvenció a l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL JUVENIL FESTIVAL’ERA (G55231104). 
 
Quart.- Ordenar que la quantitat objecte de reintegrament s’ingressi en el termini de 10 dies, en 
el número de compte ES54.0182.5595.49.0200041654, de l’entitat bancària BBVA; en el 
supòsit de no verificar-se l’ingrés en el termini convingut es procedirà al seu requeriment per la 
via de constrenyiment, de conformitat amb l’establert en el Reglament General de Recaptació, 
aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.  
Cinquè.- Notificar a l’interessat aquesta resolució juntament amb els recursos procedents. 
 
3.2. Altres 
 
3.2.1. PRP2017/571   Aprovar el conveni entre l'ajuntament de Caldes de Malavella i 
l'Ajuntament de Llagostera per a l'ús del camp de futbol municipal "Can Bernadí". Exp. 
núm. 2017/690  
 
S’acorda per majoria absoluta: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de Malavella i 
l’Ajuntament de Llagostera per a l’ús del camp de futbol de Can Bernadí per la temporada 
2016/2017, que es reprodueix com a annex al present acord. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa 10.920€ pel finançament del present conveni amb càrrec a la 
partida pressupostària 11.340.46200 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Tercer.- Facultar a l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari en dret per a la signatura i 
execució del present acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Caldes de Malavella i a la Intervenció 
municipal. 
 
Cinquè.- Procedir a donar publicitat del present Conveni mitjançant la inserció del corresponent 
anunci en el DOGC, i la tramesa del present acord i una copia del conveni signat a la Direcció 
General d'Administració Local i al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat. 
 
ANNEX TEXT CONVENI 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA, i L’AJUNTAMENT DE 
LLAGOSTERA, PER A L’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL CAN BERNADÍ. 
 
 
Caldes de Malavella, .............. de .................. de 2017 
 
REUNITS 
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El Sr. Salvador Balliu i Torroella, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, amb domicili 
a Vall-llobera, s/n de Caldes de Malavella (CP 17455), facultat per a aquest acte per l’acord de 
Junta de Govern de data .......... , i assistit per la secretària interventora de la Corporació, la 
Sra. Maria Casadevall i Viñas, que dóna fe de l’acte,   
El Sr. Fermí Santamaria Molero, alcalde de l’Ajuntament de Llagostera, amb domicili a la Plaça 
del Castell, 1 de Llagostera  (CP 17240), facultat per a aquest acte per l’acord de Junta de 
Govern de data .......... , i assistit pel a secretari de la Corporació, el Sr.   Ignacio López 
Salvador, que dóna fe de l’acte,   
 
Les parts es reconeixen mútuament capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
1.- Que l’Ajuntament de Caldes de Malavella és propietari de les instal·lacions municipals del 
camp de futbol de Can Bernadí, ubicades a la zona esportiva del veïnat d’Aigües Bones. 
 
L’atribució d’espais a partir de la posta en funcionament del camp de futbol Vall.llobera  ha 
deixat a lliure  disposició de l’Ajuntament  part de la franja horària d’utilització d’aquest camp, 
per a la qual cosa es poden contemplar noves mesures que permetin optimitzar l’ús de les 
instal·lacions. 
 
2.- L’Ajuntament de Llagostera ha sol•licitat a l’Ajuntament de Caldes que li permeti completar 
els espais esportius que té destinats en el seu municipi a   la pràctica del futbol, per a poder 
completar el foment de l’esport base, en concret les instal·lacions esportives per a l’ús de futbol 
al camp de Can Bernadí. 
 
3.- El conveni com a document amb el que s’estableixen uns acords entre dues o més parts, el 
compliment de les quals té caràcter obligatori, és una figura admesa en les relacions  entre 
administracions, en el qual es descriu  la seva respectiva actuació, col·laboració, voluntarietat i 
ajuda entre els dos municipis veïns. 
 
D’acord amb aquests antecedents i a fi de regular els drets i obligacions d’ambdues parts, per 
tal de garantir l’ús de les esmentades instal·lacions es subscriu  el present conveni.  
 
ACORDS: 
 
Primer.- El present conveni té per objecte regular les condicions en que  l’Ajuntament de 
Caldes  de Malavella  posa a disposició  de l’Ajuntament de Llagostera les instal·lacions 
esportives municipals de Can Bernadí per a l’ús inherent de la pràctica esportiva del futbol. 
 
Aquest ús el pot fer efectiu amb una gestió directa per la seva pròpia administració i/o 
organització municipal, o de forma indirecta autoritzant una entitat esportiva municipalment 
reconeguda del municipi de Llagostera. En aquest segon supòsit l’Ajuntament de Llagostera 
haurà de notificar a l’Ajuntament de Caldes de Malavella amb temps suficient les dades  
identificatives  de l’Entitat i dels   seus representants i responsables. 
 
L’activitat es desenvoluparà: 
 
Inici de l’activitat 22 d’agost de 2016 i final de l’activitat el 16 de juny 2017. 
 
Dilluns de 17:45h a 20:45h. 
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Dimarts de 17:45h a 22:30h 
Dimecres de 19:15h a 20:45h 
Dijous de 17:45h a 20:45h 
Divendres de 17:45h a 22:30h 
Dissabte de 9:30h a 11h 
 
Segon.- Aquest conveni finirà el 16/06/2017. 
 
L’Ajuntament de Llagostera indemnitzarà a l’Ajuntament de Caldes de Malavella pels costos 
que comporten a aquest últim l’obertura i manteniment de les instal·lacions que han estat 
calculats en 1.120€ setmanals.  
 
Ja que l’ús de les instal·lacions, descomptats els períodes de vacances, serà de 39 setmanes, 
el cost total és de 10.920€. Es fixa un únic termini de pagament que s’ha de fer efectiu abans 
del  16 de juny de 2017. 
 
Tercer.-  L’Ajuntament de Llagostera: 
 

- Respondrà directament davant l’Ajuntament de Caldes de Malavella  de l’ús que es faci 
de les instal·lacions 

- Assumirà les obligacions establertes a l’art. 13 del reglament d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals de Caldes de Malavella.   

- En cas que  autoritzi  una entitat esportiva es compromet a explicar  quins són els 
compromisos i règim d’ús de les instal·lacions a dita entitat, instaurant un sistema de 
seguiment que li permeti en tot moment respondre davant els responsables esportius 
de Caldes. A l’entitat li seran d’aplicació les prescripcions d’ús i en particular l’art. 13 del 
reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Caldes de Malavella. 

 
Quart. – L’Ajuntament de Llagostera respondrà i garantirà en tot moment: 
 

-  Que s’adoptin les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja 
dels locals i les instal·lacions municipals, per tal que restin en l’estat adequat per al seu 
ús posterior per altres usuaris.  

-  Si a conseqüència d’un mal ús es causen desperfectes, assumirà la 
responsabilitat dels mateixos i procurarà la seva reparació en el període més breu 
possible. 

- Es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a persones o coses 
durant les activitats autoritzades, derivada de l’ús i de l’activitat per l’esmentada 
utilització, obligant-se a contractar una pòlissa d'assegurances que cobreixi els riscos 
que sofreixi el personal que realitzi l’activitat i els danys causats a tercers, perquè en 
cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere ocorregut als jugadors, entrenadors, o a 
tercers en ocasió de l’exercici de l’associació compleixi el disposat en les normes 
vigents, sota la seva responsabilitat, sense que aquesta repercuteixi en cap cas a 
l’Ajuntament de Caldes de Malavella.  

- Tot el personal i serveis que puguin resultar necessaris o convenients per a dur a terme 
l’activitat  seran degudament contractats. 

- L’Entitat presentarà còpia de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreix l’activitat. 
 
Cinquè- Es constituirà una comissió de seguiment formada pels Regidors delegats d’ambdós 
ajuntaments i si escau, del representant de l‘entitat esportiva autoritzada. La funció d’aquesta 
comissió és coordinar les activitats i el seu horari, procedir a la revisió de les instal•lacions, així 
com resoldre en primera instància els problemes que es puguin presentar. 
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En la primera reunió, que s’ha de celebrar abans de l’inici de l’ús de les instal·lacions, 
s’establirà com s’efectuarà el seguiment i determinació si escau dels tècnics municipals de 
contacte. 
Regidor delegat per part de l´Ajuntament de Caldes de Malavella:  Sr. Sergi Mir i Miquel 
Regidor delegat per part de l´Ajuntament de Llagostera:  Sr. Jesús Malagón Granados 
 
Sisè.-  Són causes d’extinció del present conveni:  
 

- Realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
- Extinció de la personalitat jurídica de l’entitat.  
- Renúncia de l’entitat.  
- Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Resolució per incompliment de les condicions establertes en aquest conveni i en 

especial les que contravinguin les condicions d’ús  de les instal·lacions.  
- Impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni.  
- Qualssevol altres previstes en la normativa vigent d’aplicació.  

 
En qualsevol cas, l’extinció del conveni per qualsevol de les causes indicades no eximeix les 
parts del compliment de les seves obligacions recíproques fins a la data en què es faci efectiva 
l’extinció.  
 
Setè.-  El present Conveni té  naturalesa administrativa regint-se la seva interpretació i 
desenvolupament per l’ordenament jurídic aplicable. 
  
Els  Ajuntaments  es comprometen a tractar de resoldre  de manera amistosa qualsevol dubte o 
conflicte  que pugui sorgir a l’entorn de la interpretació i aplicació del present conveni  de 
col·laboració.  En cas que no s’arribi a acord, les qüestions  litigioses que poguessin sorgir 
respecte la interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes es sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels tribunals de Girona.  
 
I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts els signen 
per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
Per l’Ajuntament     Per l’Ajuntament  
Caldes de Malavella     Llagostera 
 
L’ Alcalde-president                      L’ Alcalde-president                                                     
 
 
Dona fe,      Dona fe, 
 
La secretària,      El secretari,. 
 
I no havent-hi més temes per tractar, a dos quarts de dues de la tarda,  s’aixeca la sessió de la 
qual s’estén aquesta acta, que és signada per l’alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 
 


