
ESBORRANY ACTA 22/2014 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 4 DE JUNY DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el quatre de juny de dos mil catorze, 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. Pere 

Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir, Ma. Mercè Rossell i Rius i Àngela Ma. Frigolé i 

Bagudanch. Hi assisteix també el Sr. José Fernández Celada. 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 les deu  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/2014/30  de data 3/6/2014, per 

un import de 118.530,73 €. 

 

1.2) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades  per la relació de documents 

núm. A/2014/12, de data 3/6/2014, per un import de 5.200,30 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda: 

 

2.1) Aprovar la liquidació dels rebuts pendents de pagament corresponents al mes de maig i 

abril de 2014, que es relacionen a l’expedient de data 28 de maig. 

 

TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 



3.1) EXP. 705 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada d'1 x 0.3 m2 per instal·lar 1 presa (ref. 140232GIC 

SH - codi obra 012014673543) a C/ NOU, 50, amb les següents condicions: 

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. 

 

3.2) EXP. 707 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per  obertura d'1 cala sobre vorera d'1 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref, 140233GIC SH  - 

codi obra 012014697) a C/ BENAULA, 53, amb les següents condicions: 

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. 

 

3.3) EXP. 706 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per  obertura d'1 rasa sobre vorera i calçada de 30 x 0.3 m2 per instal·lar 1 canonada amb 1 

ramal (ref. 140169GIC SH - codi obra 012014697495) a RIERA LLEIXIU, 1, amb les 

següents condicions: 

 



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 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 Guàrdia 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. 



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: 

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. 

  

3.4) EXP. 689 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per  obertura de 6 cates superficials de 0,5 x 0,5 m per reparacions (ref. 140055GIT) a c/ Nou, 

44, c/ Josep Pla, 36, Cra. N-II PGA GOLF, c/ Roureda de Can Roig, 7, c/ Pla de l'Estany, 8, 

 amb les següents condicions: 

 

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. 

 

3.5) EXP. 708 / 2014.- PRODAISA -PROVEÏMENTS D'AIGUA-GIRONA, U.T.E..- 

Concedir llicència per  muntatge i col·locació de canonada soterrada i muntatge d'un hidrant a 

benzinera a CRA. N-II KM. 701. 

 

Per a la seva correcta instal·lació, es procedirà  fer una cata per localitzar el final de la 

canonada diàmetre 160 mm existent. I des d’allí, seguint sensiblement paral.lel a la línia 

divisòria entre la zona d’equipaments i la benzinera, i sempre dins la zona d’equipaments, 

s’allargarà la canonada amb un diàmetre 125 mm fins arribar al camí del costat de la 

benzinera, on s’instal·larà l’hidrant. 

 



La xarxa d’aigua actualment equipada en la zona d’equipaments depèn de la xarxa de 

distribució del Golf i està degudament recepcionada per l’ajuntament, tot i que d’acord amb 

les necessitats actuals, pot estar fora de servei degut a que no hi ha cap subministrament a la 

zona. Per aquest fet i abans de procedir a la connexió, caldrà posar-se d’acord amb els serveis 

de manteniment del Golf. 

 

Pel que fa a les condicions de llicència: 

Caldrà senyalitzar correctament l’obra i reposar possibles serveis generals afectats, així 

com l’àrea del camí on s’instal·li l’hidrant. 

Es mantindran sempre les distàncies reglamentàries respecte els serveis existents tant en 

paral·lelismes com en encreuaments, i s’utilitzaran les proteccions adients. 

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. En cas necessari, s’avisarà a la Guàrdia Municipal per modificar el trànsit rodat i 

de vianants que afecti l’obra. 

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. 

 

3.6) EXP. 660 / 2014.- ---.- Atès que en data 26/05/2014, es van iniciar les tasques de 

comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de 

tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili particular de 3 cabres 

ubicada a VEÏNAT MATEUES, 2 - . 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 54/2011, de 21 de juny, acorda: 

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a l’activitat de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili 

particular de 3 cabres ubicada a VEÏNAT MATEUES, 2 , sense perjudici de les futures que es 

portin a terme i condicionant-lo a l’acompliment de les següents condicions: 

 

- Mantenir en tot moment les condicions higienico-sanitàries, de benestar i seguretat 

adequades a l’animal, així com les atencions veterinàries necessàries per garantir el seu estat 

de salut.  

 

- Complir les condicions de manteniment mínimes previstes en l’Ordenança, sobretot pel que 

fa a alimentació, tractaments preventius, neteja de l’allotjament, desinfecció, etc.  

 

- No permetre la cria dels animals.  

 

- Evitar les molèsties o incomoditats constants al veïnat provocades per sorolls, olors o altres, 

a causa del manteniment i allotjament de l’animal, en tot horari, diürn i nocturn.  

 

- No permetre la fugida dels animals, ni exhibir-los, ni passejar-los per les vies i els espais 

públics, ni permetre que deambulin puntual o habitualment fora de la propietat privada.  

 

Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva 

responsabilitat de les persones titulars que l’han presentat. 

 



Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 20,00 €, que ja han estat prèviament 

ingressats. 

 

QUART.- ALTRES AFEGITS. 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, la Junta de Govern acorda: 

 

4.1) Aprovar, per l’acumulació d’activitats a realitzar-se durant l’estiu (casal jove, Estrena’t, 

Festa Major), la següent ampliació de la jornada laboral: 

 

-     LLOC DE TREBALL: dinamitzadora juvenil. 

-     TREBALLADOR/A: Núria Riuró Caceres. 

-- 
  

4.2) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants pel curs 2014- 2015 del nen A. R. B. a P-II. 

 

4.3) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants de S. R. S. del curs P-II 2013- 2014. 

 

4.4) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants de C. D. C. del curs P-II 2013- 2014. 

 

4.5) ANTECEDENTS 

 

Considerades les denúncies formulades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit 

sobre fets de la circulació en les vies urbanes del terme municipal, objecte dels expedients 

sancionadors que es relacionen en el llistat que s’uneix a la resolució i conclosa la instrucció 

d’aquests expedients al no haver-se presentat al·legacions, o presentades haver-se desestimat, 

constituint els fets denunciats infraccions als preceptes de l’Ordenança Municipal de 

Circulació i de l’Ordenança Reguladora de les zones d’estacionament amb limitació horària, 

la Llei de Tràfic i Seguretat Vial i reglaments que la desenvolupen, procedeix imposar un 

multa, a cada un dels infractors inclosos en la relació que a continuació es cita, juntament amb 

la pèrdua corresponent de punts del permís o llicència de conducció que en cada cas es 

detalla:  

 

Expedient           Nom i cognoms                                                   Art.                  

Normativa           

 

2014/0001054           ---                                 146. 1          RGC Llei 18/2009 

 

Fet denunciat  

 

 No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un semàfor / No respetar,el 

conductor de un vehículo,la luz roja de un semáforo  

 

Import  Punts 
 

      200                   4 

 

FONAMENTS   

 



Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de 

l’instructor (en el seu cas), i vist que les al·legacions formulades no desvirtuen els fets 

exposats en la denúncia, fent ús de la facultat que em confereix l’article 68.2 de la Llei sobre 

trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada per RDL 339/1990 de 2 de 

març, en la meva condició d’òrgan sancionador d’aquest expedient, de conformitat amb el que 

s’ha exposat i en us de les facultats delegades per l’Alcalde/essa a la Junta de Govern Local, 

aquesta en data d’avui,  

 

HA RESOLT:  

 

1. Imposar la sanció proposada per l’instructor de l’expedient, per haver infringit el precepte 

indicat, amb la corresponent pèrdua de punts del permís o llicència de conducció segons la 

relació esmentada.  

 

2. Oferiment dels Recursos i dels terminis de pagament procedents legalment. 

 

3. Donar trasllat de la resolució a la Unitat de Sancions de Trànsit del Servei de Gestió 

Tributària del Consell Comarcal de la Selva perquè procedeixi a la seva notificació als 

interessats. 

 

4.6) Identificació de l’expedient 

  

“Expedient núm. 2014/0008890 Proposta de resolució contra -- per infracció de l’article 27  

del  Reglament General de Circulació. 

 

Fets 

 

1. En data 21/12/2013 l’agent de la policia local amb número d’identificació 019 va 

efectuar la denúncia núm. 0648600130117 contra el senyor/a -- pel fet de: “Conduir 

havent ingerit o incorporat a l'organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els 

efectes de medicaments o substàncies que alteren l'estat físic o mental apropiat per 

circular sense perill. ”. 

 

2. Els fets van succeir a PS DR FUREST ROCA,  89 del nucli urbà del municipi de Caldes 

de Malavella.  

 

3. D’acord amb el que estableixen l’article 12 de la Llei de seguretat viària i els articles 27 i 

28 del Reglament general de circulació els agents de l’autoritat van realitzar la prova del 

control de detecció de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, que 

consisteix en un sistema d’anàlisi salivar mitjançant un test reactiu de detecció. 

 

4. El resultat del control de detecció efectuat a l’interessat va ser positiu, i com que aquesta 

prova només té efectes indiciaris els agents de l’autoritat van sol·licitar una mostra 

salivar a l’interessat per fer un anàlisi posterior a l’ Institut de Medicina Legal de 

Catalunya (IMELEC). 

 

5. D’acord amb les dades que consten a l’acta de la denúncia ha quedat provat que 

l’interessat va refusar el dret de ser traslladat a un centre sanitari a efectes de practicar 



els reconeixements mèdics i/o les anàlisi clíniques que el facultatiu del centre sanitari 

consideri convenients, per contrastar els resultats obtinguts. 

 

6. El responsable de toxicologia de l’ Institut de Medicina Legal de Catalunya va emetre un 

informe en data 03/03/2014 en el que estableix que en la mostra analitzada es detecta la 

presència de haixix i derivats del cànnabis i que la tècnica utilitzada per aquest anàlisi és 

la cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses - masses (GC/MS-MS). 

 

7. D’acord amb la denúncia imposada i amb l’informe emès per l’ IMELEC es va iniciar el 

corresponent procediment sancionador, expedient núm. 2014/0008890, per infracció de 

l’article 27 del Reglament general de circulació. 

 

Fonaments de dret. 
 

1. L’article 12 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat viària,  aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 02 de març, en la seva 

redacció donada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre (LSV) i els articles 27 i 28 del 

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre,  pel qual s’aprova el Reglament general de 

circulació, per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit , 

circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 

339/1990 de 2 de març (CIR), estableixen com a una infracció a les normes de trànsit el 

fet de conduir havent ingerit o haver incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o 

trobant-se sota els efectes de medicaments o substàncies que alteren  l’estat físic o mental 

apropiat per circular sense perill així com el fet de no sotmetre’s a les proves per la 

detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues. 

 

2. L’article 28 del CIR estableix la possibilitat de l’interessat de sol·licitar una prova de 

contrast dels resultats obtinguts en el control efectuat. 

 

3. D’acord amb el que estableixen l’article 27.2 del CIR i l’article 65.5.c) de la LSV la 

infracció comesa té el caràcter de molt greu i d’acord amb el que estableix l’annex II de l’ 

esmentada Llei la infracció comesa suposa la retirada de  6 punts. 

 

4. L’article 67 de la LSV estableix que les infraccions molt greus són sancionades amb un 

import de 301 € a 600 €. 

 

5. L'article 75 de la LSV estableix que les denúncies fetes pels agents de l’autoritat 

encarregats de la vigilància del trànsit donaran fe, excepte prova en contrari, respecte dels 

fets denunciats. 

 

6. En virtut de l’ encàrrec de gestió i les funcions delegades pel Ple de l’ Ajuntament el 12 de 

desembre de 2011, el Consell Comarcal de la Selva és competent de la gestió dels 

procediments sancionadors per infraccions de trànsit i altres ordenances municipals, d’ 

acord amb allò establert a l’ article 15è de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

7. D’acord amb el que estableix l’article 71.1 de la LSV la competència per sancionar les 

infraccions a les normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon a l’Alcalde, 

que pot delegar aquesta competència. 



 

8. L’article 93 de la LSV estableix que les sancions greus i molt greus una vegada hagin 

esdevingut fermes en via administrativa seran anotades, per l’òrgan competent de la 

Prefectura Central de Trànsit, en el Registre de conductors i infractors. 

 

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments jurídics i la resta de les normes de general i 

pertinent aplicació, l’ Instructor formula la següent: 

 

Proposta de Resolució 

 

PRIMER.- IMPOSAR  la sanció per un import de 500 €. I la pèrdua de 6 punts del 

permís/llicència de conducció a l’ interessat/da com a responsable d’ una infracció de caràcter 

molt greu de l’ article 27.1.A del Reglament General de Circulació. 

 

SEGON.- COMUNICAR la sanció des de la seva fermesa a la Direcció General de Trànsit. 

perquè sigui anotada en el Registre de conductors i infractors. 

 

TERCER.- NOTIFICAR la resolució a l’interessat/da amb indicació expressa dels recursos 

pertinents i l’advertiment que haurà de fer efectiu l’ import de la sanció indicada dins dels 

terminis legalment establerts. 

 

4.7) Exp. 736.- Construcció d’un  Rocòdrom 

 

Atès que la regidoria de l’àrea d’esport detectà la necessitat de realitzar les obres  descrites a 

la Memòria valorada per a la construcció d’un  Rocòdrom, que permetran completar els 

serveis esportius a l’interior del polivalent, que es pot qualificar com a obra de primera 

instal·lació. 

 

Atès que es va emetre informe per secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a 

seguir, en el qual es considerava que la motivació de la necessitat del projecte resulta 

suficient. 

 

Atès que la documentació compta amb informe del servei tècnic municipal. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, la Junta de Govern per unanimitat, ACORDA: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment   el document tècnic corresponent a la "Memòria Valorada  

construcció Rocòdrom" 

 

SEGON. Sotmetre dit document  a informació pública pel període de 30 dies  mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,  en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament. 

 

TERCER. Que  en el cas de no presentar al·legacions al projecte, s'emeti un informe- 

proposta de secretaria, i es doni trasllat a aquesta Junta de Govern de l'expedient per a la seva 

resolució. 

 



4.8) Exp. 358/2014.- La Junta de Govern en sessió de data 27 de març de 2014 va aprovar 

inicialment el Projecte de millora del ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent, redactat pel 

servei tècnic municipal , amb un , amb un pressupost de 49.799,21€. 

 

El projecte ha estat sotmès a exposició pública mitjançant edictes publicats en el BOP núm. 

74 del dia 16/04/2014, al DOGC núm. 6608 del dia 23/04/2014 i al tauler d'edictes de la 

Corporació, sense que s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació. 

 

Per tot l’exposat la Junta de Govern Local adopta els següents, ACORDS: 

 

1.- Aprovar definitivament el Projecte de millora del ferm dels carrers Lluís Companys i 

Ponent, redactat pel servei tècnic municipal , amb un , amb un pressupost de 49.799,21€. 

 

2.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis. 

 

4.9) Proposta de l'Alcaldia Expedient nº: 515/2014 Assumpte: Obres projecte millora del 

ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent Interessat: AGLOMERATS GIRONA, SA 

Procediment: Contracte Menor d’Obres Aprovació projecte millora del ferm dels carrers 

Lluís Companys i Ponent  

PROPOSTA DE L'ALCALDIA  

Atès que es va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar l'obra corresponent al 

projecte millora del ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent el preu del qual ascendeix a la 

quantitat de/d' 41.156,37 euros, i 8.642,84 euros d'IVA. 

Atès que, es va emetre informe d'Intervenció, en què s'acreditava l'existència de crèdit 

suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i es va 

emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 

ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l'òrgan competent per contractar. 

Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat 

amb allò que estableix 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.  

Proposo a la junta de govern local l’adopció dels següents acords:  

PRIMER. Portar a terme les obres relatives al “Projecte millora del ferm dels carrers Lluís 

Companys i Ponent” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 

AGLOMERATS GIRONA, SA per un import de 28.809,46 euros i 6.049,98 euros d'IVA. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb càrrec a 

l'aplicació del pressupost vigent. 

TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 

pagament si escau. 

QUART. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 

la signatura de la Resolució.  

 



La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

Així mateix, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

4.10) Exp. 515/2014.- Nomenar els següents tècnics encarregats de les obres del Projecte de  

millora del ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent: 

 

- Sr. José Antonio Cabrera Navarro, Arquitecte Tècnic Municipal, com a tècnic director. 

- Sra. Gemma Torras i Oliveras, Arquitecta Assessora Municipal, com a Responsable del 

contracte. 

 

4.11)  Vist que a l’ any  2005  es va signar un contracte d’arrendament amb la companyia 

mercantil SELECCIÓN BATALLE  SA, pel qual aquesta  cedia  en arrendament  a 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella el pou  de Can Gelabertó, situat dins de la seva finca. El 

pou objecte d’ aquell contracte ho era  per ampliar i millorar el subministrament d’aigua 

potable a la població de Caldes de Malavella. 

 

Aquest contracte finia al cap de 10 anys. En dit contracte s’establia que  l’arrendatari podria  

resoldre el contracte en cas d’enfonsament del pou. 

 

A l’haver-se produït aquest supòsit, en tant que no es disposa des del primer trimestre 

d’aquest any d’aquest aforament, es proposa i la Junta de Govern per unanimitat acorda: 

Aprovar l’addenda de resolució d’aquest contracte en els temes del redactat que s’annexiona 

la present acord.  

 

4.12)  Vista la proposta que formula l’alcaldia conjuntament amb el regidor de l’àrea en 

relació a l’aprovació d’ un contracte d’arrendament, a signar amb la companyia mercantil 

SELECCIÓN BATALLE  SA, pel qual aquesta  cedeix en arrendament  a l’Ajuntament de 

Caldes de Malavella el pou  de Can Gelabertó, situat dins de la finca seva finca. 

 

Vist l’expedient  tramitat a l’efecte , amb els informes tècnics i jurídics,  la Junta de Govern 

Local acorda per unanimitat aprovar el contracte,  la proposta i condicions del qual  queden 

incorporats com a annexos al present acord. 

 

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.       

 


