ESBORRANY ACTA 38/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 15 D’OCTUBRE DE 2014

A Caldes de Malavella, el quinze d’octubre 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, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Ma. Mercè
Rossell i Rius. 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 vuit del matí i posa
en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 1 D’OCTUBRE.
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 36/2014 corresponent al dia
1 d’octubre.
SEGON. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES.
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2014/61, de data 13 d’octubre,
per un import de 54.462,49 €.
1.2) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2014/62, de data 14 d’octubre,
per un import de 56.745,39 €.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de
documents núm. A/2014/31, de data 14 d’octubre, per un import de 19.776,12 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.4) Aprovar el reconeixement i liquidació de la liquidació núm. 2 i última de les obres de
Millora del ferm dels carrers Lluís Companys i Ponent, a favor de l’empresa Aglomerats
Girona, S.A., per import de 2.234,41 €.

1.5) Aprovar el pagament de la factura núm. A-220 de l’empresa Aglomerats Girona, S.A.,
per import de 4.847,55 €, corresponent als treballs de millora de la pavimentació del vial de
perllongació del carrer Costa Brava (vial sense sortida).
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, s’acorda:
1.6) Aprovar la proposta de despesa per l’elaboració de 2 il·lustracions paleontològiques i
cessió de llurs drets de reproducció corresponent a l’actuació “Socialització del Camp dels
Ninots”, a càrrec de Mauricio Antón, amb NIF 34841422-X, per import de 7.260 €, IVA
inclòs.
1.7) Aprovar la proposta de despesa per al subministrament d’un conjunt de 3 jocs pel parc
infantil Onze de Setembre per part de l’empresa INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE
L’ENTORN URBÀ S.L. per un import de 3.164,15 € euros, IVA inclòs.
1.8) Exp. 1183/2014.- Contracte Menor subministrament fotocopiadores.
Vist el procés de valoració de diferents ofertes efectuat, es proposa i la Junta de Govern
Local, acorda:
Portar a terme el subministrament de/d' subministrament fotocopiadores mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Sistemes Digitales de Catalunya SL
per un import de/d' 4.500,00 € euros i 945,00 € euros d'IVA.
Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament de/d'
subministrament fotocopiadores amb càrrec a la aplicació 01 920 62600 del Pressupost
vigent.
Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
2.1) Autoritzar la devolució de la quota de 70 € del Curs de Monitor Ambiental a les
persones que varen formalitzar la seva inscripció donat que no s’ha pogut portar a terme per
no assolir el mínim d’inscrits.
2.2) Primer.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació del subsòl de terrenys públic
municipal per a l’exercici 2013 a l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA,
subministradora d’aigua potable a la urb. Can Carbonell, per import de 1.128,93 €,
equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa de 75.261,56 €.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació del subsòl de terrenys públic
municipal per a l’exercici 2013 a l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA,

subministradora d’aigua potable a la urb. Aigües Bones, per import de 866,07 €, equivalents
a l’1’5 % de l,’import de facturació declarat per l’empresa de 57.737,73 €.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa per ocupació del subsòl de terrenys públic
municipal per a l’exercici 2013 a l’empresa PROVEÏMENTS D’AIGUA SA – GIRONA
SA. UTE, subministradora d’aigua potable al nucli urbà, urb. Llac del Cigne, Urb. Tourist
Club i Urb. Can Solà Gros I i II, per import de 4.130,32 €, equivalents a l’1’5 % de l,’import
de facturació declarat per l’empresa de 275.354,13 €.
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:
3.1) Exp. 480/2013.- INFORME- PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb l'expedient de llicència d'ús comú especial del domini públic, de conformitat
amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 268/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, emeto el següent informe
sobre la base dels següents
ANTECEDENTS
Primer. Mitjançant expedient núm. 480/2013, en relació a la llicència d’obres exp. 106/2013,
per soterrar tram de línia d’alta tensió al sector del PGA Golf de Caldas, la Junta de Govern
Local per acord de data 25 de juliol de 2013 va aprovar els convenis per a l’autorització a
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, per a l’ocupació dels terrenys de propietat
municipal que es descriuen a continuació:
Finca 8 del projecte de 454,2 m2 d’ocupació permanent i 1.972,6 m2 d’ocupació
temporal: Carrer que consta en el Projecte de Reparcel•lació del Pla Parcial del Golf i amb la
urbanització recepcionada.
Finca 9 del projecte de 213,6 m2 d’ocupació permanent i 944,5 m2 d’ocupació
temporal: Carrer que consta en el Projecte de Reparcel•lació del Pla Parcial del Golf, encara
no urbanitzat i que segueix la traça del Camí Ral.
Finca 10 del projecte de 2,8 m2 de servitud de vol i 66,8 d’àrea de tala d’arbrat:
Carrer que consta en el Projecte de Reparcel•lació del Pla Parcial del Golf, encara no
urbanitzat i que es desvia de la traça del Camí Ral.
Segon.- Amb data 7 d’octubre de 2014, va tenir entrada en aquest Ajuntament la sol•licitud
de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, com a promotor de les obres,
sol•licitant que havent-se constatat errors materials en la documentació per ells aportada per
a la tramitació de l’expedient núm. 480/2013, es tingui per desistida, tot retornant els
convenis signats per la constitució de servitud de pas.

Per tot l´ exposat s’emet el següent:
INFORME- PROPOSTA
PRIMER.- Deixar sense efecte l´ acord de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de
2013, pel qual s’aprovaven els convenis per a l’autorització a ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA SLU, per a l’ocupació dels terrenys de propietat municipal descrits en dita
autorització.
SEGON. Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient als efectes oportuns.
No obstant la Junta de Govern Local decidirà.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.2) Exp. 1114/2014.- INFORME- PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb l'expedient de llicència d'ús comú especial del domini públic, de conformitat
amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 268/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, emeto el següent informe
sobre la base dels següents
ANTECEDENTS
PRIMER. Amb data 12 de setembre de 2014, va tenir entrada en aquest Ajuntament la
sol•licitud del Sr. Javier Prado Campos. En representació de PGA GOLF DE CALDAS,
S.A., com a promotor de les obres, perquè fos concedida llicencia d'ús comú especial del
bé de domini públic, per a l'establiment o pas de la instal•lació elèctrica, de les finques
inscrites al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners:
Núm. 7093, núm. 7159, núm. 7094, núm. 7160, núm.7095, núm. 7166 i camí de Barcelona
a França colindant amb la finca registral núm. 7164 de Caldes de Malavella.
Presenta amb la sol•licitud proposta de conveni a signar amb l’empresa ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU.
SEGON. S’ha emès informe de secretaria i per part del servei tècnic municipal.
TERCER. L’informe del servei tècnic municipal destaca que aquesta petició està
relacionada amb la llicència d’obres corresponent a l’expedient 106/2011 pel qual
s’atorga llicència per soterrar un tram de la línia d’alta tensió al sector del PGA Golf de
Caldas SA.
LEGISLACIÓ APLICABLE:

— Arts. 47, 140, 149 del Reial Decret 1955/2000, d’ 1 de desembre , pel qual és regulin
els activitats de transport, distribució, comercialització. Subministre i procediments d’
autorització d’ instal• lacions d’ energia elèctrica.
— La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.
— Els articles 53 i següents del reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
— Article 57 de l’ ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics
de Caldes de Malavella.
- L’ Art. 53 r. del TRLMRLC 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
Per tot l’ exposat s’emet el següent:
INFORME- PROPOSTA
PRIMER. Atorgar la llicència d'ús comú especial del bé de domini públic de les finques
registrals núm. 7093, 7159, 7094, 7160, 7095 i 7166, i camí de Barcelona a França colindant
amb la finca registral núm. 7164 de Caldes de Malavella, a favor d’ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, sol•licitada per PGA GOLF DE CALDAS, S.A, amb
les següents condicions:
Aportar a la finalització de l’execució de la llicència 106/2011, l’as-built corresponent on es
comprovi la realitat executada de les servituds que es proposen.
SEGON. La superfície per la qual es concedeix la llicència s'adequarà al plànol que va ser
presentat per l'empresa juntament amb la sol•licitud de la llicència.
TERCER. Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient als efectes oportuns.
No obstant la Junta de Govern Local decidirà.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.3) Exp. 10013/2013.- Vista la petició formulada pel Sr. ------ en representació de MAS
CABIROL SCP, sol·licitant que l’explotació ramadera de vaques de llet ubicada al Mas
Cabirol (Franciac), amb llicència ambiental atorgada per aquesta Junta de Govern Local en
data 31 de gener de 2011, s’inclogui al règim de comunicació, segons determina la Llei
9/2011, de 29 de desembre, per les explotacions que pertanyen a l’annex III, ja que no
disposa de més de 300 caps de bestiar adult, segons l’actualització de dades de l’explotació
de data 18 de setembre de 2014.
Atès l’informe emès per l’Enginyer Assessor Municipal, aquesta Junta de Govern Local,
acorda quedar assabentada de la inclusió de l’activitat d’explotació ramadera de vaques de
llet ubicada al Mas Cabirol (Franciac), en l’annex III d’acord amb la Llei 9/2011, de 29 de
desembre.
Notificar el present acord als interessats.

3.4) Exp. 1167/2014 (Exp. Llicència 35/2004).- GERMANES HOSPITALARIES DEL
SAGRAT COR DE JESUS.- Control inicial i complementari de l’activitat de centre
psicopedagògic, l’emplaçament del qual és a la Rambla Recolons, 56.
Vista la documentació aportada pels interessats, i d’acord amb l’informe de l’Enginyer
Assessor Municipal de data 9 d’octubre de 2014, la Junta de Govern Local acorda quedar
assabentada que l’activitat en qüestió ha acomplert els tràmits necessaris per a la seva
legalització i que queda sotmesa al règim de comunicació de l’annex III de la llei 20/2009 i
les modificacions previstes a la llei 9/2011.
Notificar el present acord als interessats.
3.5) EXP. 1102 / 2014.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per instal·lar 80 m de canonada de la tramada autoritzada en exp. 157/2010 i la connexió i
posta en servei de tota la tramada. a PGA GOLF - CALDES 7.
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 Caldrà instal·lar una vàlvula de seccionament en el punt de connexió amb el tram de
xarxa existent de la parcel·la municipal destinada a equipaments, a l’altre costat de
carretera, per tal de mantenir tancada i sense ús, per raons de seguretat, aquest tram
de xarxa de la parcel·la municipal.
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.
3.6) EXP. 1016 / 2014.- ---------.- Concedir llicència per connectar a la xarxa de
clavegueram a CAN CARBONELL, 45 – c/ Alzina Surera, 16
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
 Les aigües plujanes es conduiran superficialment al carrer a nivell de vorada. La
travessada de vorera es pot fer amb tub i xapa metàl·lica antilliscant de protecció,

enrasada amb el panot o qualsevol altra solució acordada prèviament amb els srveis
tècnics municipals. En cap cas la sortida de plujanes es connectarà al col·lector de
sanejament.
Per a la instal·lació i connexió del clavegueró d’escomesa es compliran les següents
condicions:
a) El clavegueró d’escomesa serà de polietilè PEAD corrugat doble capa de D.200 mm.
La connexió de l’escomesa, es farà mitjançant la construcció en el punt de
connexió, d’un pou de registre a càrrec del peticionari. En qualsevol cas s'haurà
de connectar a la part superior de la claveguera, garantint l'estanqueïtat del
sistema i evitant que la connexió redueixi la secció de pas. En cap cas es permetrà
la connexió lateral disminuint la secció útil de la claveguera i/o a contracorrent.
Les aigües blanques, en qualsevol cas, no es connectaran al col.lector i s’abocaran al
curs d’aigua lateral a la parcel.la.
b) S’haurà d'ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les
connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena
d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció
de mostres. L'arqueta de registre tindrà unes dimensions interiors mínimes LxA de
60x60 cm i per a connexions de claveguerons de diàmetre superior a 200 mm
complirà amb les dimensions previstes al CTE DB HS5 4.5.
c) Totes les connexions de les edificacions fins el punt de connexió a la xarxa, tinguin
les característiques que tinguin i prescindint de l'ús al que es destinen, hauran de
mantenir-se netes i en condicions de treball òptim de tots els seus components. Les
despeses aniran, sempre, a càrrec de la propietat de l’edificació. Quan s’observi
alguna anomalia que faci necessària alguna obra de reparació o neteja del clavegueró
o claveguerons, es requerirà a la propietat, perquè porti a terme amb la màxima
celeritat possible les esmentades obres. Es donarà un termini per dita realització, i si
passat aquest termini no s’haguessin portat a terme, l’Ajuntament de Caldes de
Malavella podrà procedir a l’execució subsidiària, de les obres necessàries, a càrrec
del propietari. En el cas que l’evacuació de les aigües residuals s’hagi de fer
mitjançant bombeig per no tenir cota suficient per desguàs natural, l’escomesa haurà
d’anar proveïda d’una vàlvula de retenció (situada dins de la finca particular i mai en
la via pública, dins arqueta fàcilment visible) que impedeixi l’entrada de les aigües
de la xarxa general a l’edificació.
No es podrà iniciar cap tipus de treball sense que el peticionari de la llicència doni
compliment als següents requisits:
- Dipositar una fiança (aval bancari o en metàl·lic) de 300,00 € corresponents a
l’obertura d’una rasa de uns 1,5 m.l. de vorera i 5 m.l. de calçada per una amplada de 0,60
m.
- Abans de l’inici es duran a terme les gestions detallades en l’apartat A i durant l’obra
es seguiran les següents prescripcions tècniques i accions de control detallades a
continuació.
GESTIONS PRÈVIES I PRESCRIPCIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

A: Gestions prèvies
A1. Comunicació expressa a la 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. El promotor i l’executor de l’obra hauran de prendre totes les mesures establertes
reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per
evitar l'afectació de les xarxes de serveis soterrats. Per això, es sol·licitarà a Gas Natural,
amb una anterioritat d’almenys 30 dies, informació sobre les instal·lacions de distribució de
gas de la zona. Per altra banda, en el cas que la rasa no superi els 25 m de longitud, es
comunicarà expressament a la resta de companyies de serveis (Fecsa-Endesa, Prodaisa,
Telefònica ..) de la data d’inici dels treballs en igual termini anterior de 48 hores, a fi efecte
de la comprovació in situ de llur possible afectació, igual referència als aeris com els
soterrats. En el cas que la rasa sobrepassés els 25 m de longitud, la llicència en qüestió es
condiciona a disposar, amb caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control de l'obra
d'acord amb el model que figura a l'annex de l’Ordre TIC 341/2003, de 22 de juliol, o d'una
comunicació de no-afectació emesa per l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. Les
empreses promotores, que han de fer obres que impliquen l'obertura de rases en la via
pública de més de 25 m de longitud i que puguin afectar les xarxes elèctriques soterrades,
han de sol·licitar a l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució elèctrica soterrada de
la zona afectada per les obres previstes un informe sobre les afectacions existents respecte a
la xarxa de distribució elèctrica soterrada. La sol·licitud s'ha de fer per qualsevol mitjà que
n'acrediti la recepció, i també per fax. En qualsevol cas, serà d’obligat compliment el previst
a l’Ordre TIC 341/2003, de 22 de juliol, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme de la Generalitat.
A4. Confecció del Pla de Seguretat per part d’un tècnic competent, el qual serà
d’obligat compliment en el decurs de l’obra, i que contindrà la definició de riscos i les
mesures preventives a adoptar per a garantir les condicions de seguretat i salut necessàries
per a aquest tipus d’obra.
B: Obertura de rases
B1. L'amplada de la rasa serà igual o superior a 40 cm.
B2. El paviment es tallarà amb disc de manera que quedi totalment recte, excepte en
paviments de llambordins o enrajolats.
B3. El fons de la rasa ha de quedar pla, anivellat i net de qualsevol material fluix.
B4. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha d'ésser mínima, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
B5. Després de la reposició dels paviments bituminosos, se segellaran les juntes amb
emulsió asfàltica.
B6. En cas d'imprevist (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'aturaran els treballs i s'avisarà l'Inspector Municipal i a les companyies de serveis
afectades.
B7. Els materials sobrants de l’excavació (terres, paviments, residus, etc..) es
traslladaran a abocador autoritzat per la seva correcta gestió, deixant la zona d’obres
totalment neta de qualsevol tipus de residu motivat per l’obertura de la rasa.

C: Rebliment de rases
C.1. Una vegada implantat el servei, es protegirà amb sorra o bé dins un dau de
formigó, en funció de la tipologia del servei i de la ubicació a l'espai de vorera o calçada.
C.2. Pel rebliment des de la cota superior de la capa de protecció fins sota la base del
paviment, s’emprarà:
a) Sota calçada:
Material granular de nova aportació tipus Tot-ú artificial tipus Z1 (Art. 501 PG-3) o
Macadam tipus M2 o M3 (Art. 502 PG-3).
b) Sota vorera:
Material granular seleccionat de nova aportació.
C.3. El material granular s'estendrà per capes de gruix inferior a 25 cm. sensiblement
paral·leles a la rasant. El grau de compactació serà superior al 95% del PM.
D: Reposició de paviment
D.1. Un cop reblerta la rasa fins a la cota de coronació d’esplanada es procedirà a
practicar dos talls paral·lels i distants 20 cm de cadascuna de les arestes de la rasa.
Seguidament s’extraurà el ferm existent a cadascuna de les dues bandes de 20 cm d’ample i
amb una fondària igual a l’espessor de la caixa de la secció del ferm de reposició.
La secció de reposició podrà ser:
- Reg d'imprimació i base de mescla bituminosa en calent tipus G-25 de 9 cm. de gruix
compactada al 98% de l'assaig Marshall.
- Reg d'adherència i capa intermèdia de mescla bituminosa en calent tipus S-20 de 6
cm. de gruix compactada al 98% de l'assaig Marshall.
- Reg d'adherència i capa de rodadura de mescla bituminosa en calent tipus IV-a de 4 cm.
de gruix compactada al 98% de l'assaig Marshall.
Les toleràncies d'acabat del paviment seran:
- Planor: 5 mm. en 3 metres
En qualsevol cas, la secció de reposició mantindrà com a mínim la mateixa
configuració que la inicialment existent, aplicant el sistema constructiu i les solucions més
idònies per mantenir o millorar l‘estat actual, evitant de malmetre’l com a conseqüència de
les obres sol·licitades.
E: Seguiment i comprovació de les condicions de llicència
L’encarregat dels Serveis Tècnics Municipals, en presència preceptiva del
contractista i/o del promotor establirà un programa de control mínim de 4 fases, de les
quals aixecarà la corresponent acta. Aquestes fases són:
E1. Abans del començament de l’obra es comprovarà el replanteig, definint amb
precisió el traçat de les rases i les superfícies del paviment afectades, i establint el planing
d’execució.
E2. Una vegada excavada la rasa i abans de col·locar el servei.
E3. Una vegada reblerta la rasa i abans de reposar el paviment.
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.
Seran d’obligat compliment totes les mesures corresponents per a garantir les
condicions de seguretat i salut necessàries per a aquest tipus d’obra.
3.7) EXP. 1079 / 2014.- ------, en representació d’ATRI CULTURA I PATRIMONI, SLU.Atès que en data 23/09/2014, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de despatx de consultoria cultural i
històrica ubicada a C/ NOU, 60, 2n.
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 despatx de consultoria cultural i històrica ubicada a C/ NOU, 60, 2n,
sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 244,75 €, que ja han estat prèviament
ingressats.
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES.
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat:
4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal, durant els següents períodes:
- ABEL BERNAL DIAZ, arquitecte tècnic, del 27 al 31 d’octubre de 2014 (5 dies
laborables).
4.2) Títol: Informe sobre escrit al·legacions bases convocatòria dinamitzador juvenil
Expedient: 934/2014
INFORME-PROPOSTA RESOLUCIÓ
Vista l’al·legació presentada pel sr. Francisco Gea Villén, amb DNI núm. ----- president del
Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya, amb registre d’entrada núm. 6651,
de data 9 d’octubre de 2014.
Vist la provisió del regidor de joventut de data 24 de juliol de 2014, en relació a les
característiques de la plaça a proveir.
Vist l’informe de secretaria- intervenció en relació al procediment a seguir,

PROPOSO
A. ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Atesa la plantilla de personal per a l’any 2014, aprovada per Ple en sessió del dia
17 de desembre de 2013, i publicada en el BOP de 28 de gener de 2014, núm. 18 i en el
DOGC de 20 de febrer de 2014, núm. 6566, fet pel qual es necessita convocar 1 plaça per a
la contractació mitjançant concurs en règim de personal laboral interí, de la plaça següent:
dinamitzador juvenil.
SEGON. En data 24 de juliol de 2014 el regidor de joventut va emetre provisió en la qual
posava de manifest que tenint en compte les necessitats locals, el dinamitzador juvenil
realitzarà funcions relacionades amb els projectes que duu a terme l’Àrea de Joventut i que
són específiques per un perfil professional de suport, especificades en la categoria de
caràcter genèric assimilat a C1.
Així, les principals tasques a desenvolupar són:
Punt d’Informació Juvenil de l’Espai Jove “Ca la Romana”
- Observar les necessitats i les demandes dels usuaris de l’Espai Jove mitjançant recollida
d’informació, afavorir suggeriments (correu electrònic, xarxes socials), xerrades, tallers,
trobades.
- Donar informació (atenció personal, telefònica, correu electrònic i altres) dels diferents
àmbits d’actuació de l’Àrea de Joventut i d’interès dels joves
- Ensenyament: sistema educatiu, requisits d’accés, sortides professionals, universitats,
cicles formatius, acadèmies, cursos.
- Beques: de matriculació, menjador, estudis, internacionals.
- Orientació laboral: recursos, orientació, borsa de treball, formació ocupacional.
- Lleure i cultura: agenda cultural del municipi, activitats, cursos, xerrades.
- Altres: salut, habitatge, participació.
- Gestió de la pàgina web i del perfil de facebook i twiter a través de la generació
d’informació pròpia, la recerca d’informació d’actualitat i interès dels joves, la difusió
d’activitats o projectes del municipi o d’interès pels joves.
Espai Jove “Ca la Romana”
- Dinamització de l’Espai Jove, programant activitats adreçades al col·lectiu jove.
- Seguiment del projecte de dinamització del l’Espai Jove.
Educació de Carrer – Intervenció comunitària
- Detecció de necessitats i possibles situacions de risc dels i les joves a través de tasques
d’observació participativa en l’espai públic.
- Dinamització social comunitària dels joves del municipi a través d’actuacions
d’intervenció a parcs i equipaments municipals.
- Atenció a joves en situació de risc a través de la realització d’activitats de dinamització
al carrer o en equipaments locals.
Projectes Àrea de Joventut
- Programació d’activitats i monitoratge en el projecte de Casal Jove.
- Suport en la programació i en la coordinació del Parc Infantil de Nadal.
- Suport en la realització de tallers i xerrades organitzades a l’Institut, a través dels

-

projectes d’intervenció previstos (participació juvenil, reunions de delegats/des,
introducció al servei de l’Espai Jove, PIJ a l’Institut)
Altres tasques de suport en la intervenció dels projectes propis de l’Àrea de Joventut.

Així mateix posa de manifest que per l’adequació del perfil professional a la realitat i
necessitats del municipi és necessari que el dinamitzador/a disposi de la titulació de monitor
de lleure reconeguda per la Direcció General de Joventut, ja que la implementació de
projectes relacionats amb el lleure juvenil és un dels eixos de treball de l’Àrea de Joventut.
Així com el carnet de conduir, per tal de poder desenvolupar amb autonomia les tasques
pròpies del lloc de treball.
A més, atès les característiques de la plaça a proveir, un dels elements que caldria tenir en
compte en el procés selectiu seria la presentació d’un projecte per part dels candidats. A les
bases s’hi hauria de fer constar que el projecte ha de desenvolupar una proposta de
dinamització juvenil a través del desenvolupament dels següents elements: l’Espai Jove del
municipi, la participació juvenil i la intervenció al carrer. En aquest exercici es valorarà la
iniciativa de la proposta, no els aspectes tècnics del projecte. L’objectiu d’aquest exercici és
valorar les habilitats dels candidats en les tasques pròpies de dinamització juvenil i
intervenció al carrer, ja que un dels eixos de treball prioritaris actualment dins l’Àrea de
Joventut és el desplegament d’un projecte de dinamització social i comunitària amb joves.
TERCER. En data 24 de juliol de 2014 la secretària interventora emet informe sobre
el procediment a seguir.
QUART. En data 24 de juliol de 2014 s’emet informe d’intervenció sobre la despesa
de contractació d’un dinamitzador juvenil.
CINQUÈ. La Junta de Govern Local del dia 30 de juliol de 2014 va aprovar les
bases i la convocatòria per cobrir una plaça de dinamitzador juvenil en contractació laboral
d’interí mitjançant concurs.
SISÈ. L’anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per proveir
una plaça de dinamitzador juvenil es va publicar en el BOP de Girona de data 25 d’agost de
2014, Núm. 161. Així mateix es va publicar a la web municipal i al tauler d’edictes
municipal.
SETÈ. En data 10 de setembre de 2014 la Junta de Govern Local va acordar procedir
a la rectificació d’un error detectat en les bases de la convocatòria, el qual es va publicar a la
web municipal, al tauler d’edictes i al BOP de Girona, Núm. 181:
On diu:
TERCERA . REQUISITS DELS ASPIRANTS
“c) Tenir el nivell de titulació següent: mínim Batxillerat o CFGM i estar cursant o
disposar de CFGS, Diplomatura, Llicenciatura o Grau que s’especifiquen a continuació:
CFGS d’Animació Sociocultural, CFGS d’Integració Social, Grau/Diplomatura d’Educació
Social.”
Ha de dir:
“c) Tenir el nivell de titulació següent: Batxillerat o CFGM.”

B. FONAMENTS DE DRET
PRIMER. - La Legislació aplicable és la següent:
— El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei
de les Entitats Locals.
— La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
— Els articles 282 i següents 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 Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març.
- L’art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON.- La part recorrent al·lega que les funcions del lloc de treball no
corresponen a un dinamitzador juvenil, sinó a un educador social. Respecte aquest punt, cal
tenir en compte que segons la Secretaria General de Joventut del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya les tasques de dinamitzador juvenil són les
següents:
“Les tasques de l’informador / dinamitzador
Així, un informador o una informadora hauran de desenvolupar activitats molt
diverses, la qual cosa els proporciona un perfil professional molt flexible i dinàmic, a banda
d’uns coneixements significatius en temàtiques molt diverses. A continuació recollim les
principals tasques que acostumen a desenvolupar els i les professionals de la informació
juvenil:
- L’atenció al públic i les relacions humanes.
Un informador o informadora tracta amb els joves, s’hi comunica. El tracte amb la
gent jove és una de les tasques principals i de la que depèn en gran mesura l’èxit de la seva
tasca.
- Tasques documentalistes.
Cercar, organitzar i gestionar la informació que, des de qualsevol mitja i en
qualsevol suport, arriba a les seves mans, posant-la a l’abast del jove de forma atractiva i
eficient.
- Elaboració de documents i material divulgatiu.
Fulletons, flyers, publicacions, guies… un PIJ és també sovint un centre d’edició
integral de documents. El procés de pensar una publicació, documentar-se, escriure-la i fins
i tot editar-la és freqüent entre els professionals dels PIJ.
- Detectar necessitats.
Dissenyar i implementar estratègies per analitzar les necessitats dels joves i les
seves opinions.
- Dissenyar, planificar, divulgar, dur a terme i avaluar projectes.
Donar resposta a les necessitats detectades mitjançant accions de dinamització
juvenil. La comunicació de les propostes implica també “fer màrqueting” tant de cara als
joves a qui dirigim les propostes com als responsables institucionals per tal d’obtenir-ne el
seu suport.
− Tasques administratives.

Elaborar documents, informes, memòries, sol·licituds de subvenció i totes aquelles
gestions davant de la pròpia entitat promotora com d’altres administracions. Caldrà doncs
dominar la ofimàtica i les seves principals aplicacions (fulls de càlcul, tractament de textos,
bases de dades…).
- Gestió del pressupost del PIJ.
Saber de quins recursos es disposen i la millor manera d’optimitzar-los.”
TERCER.- La part recorrent al·lega que la titulació exigida ha de ser de Diplomat o
Títol de Grau en Educació Social o estar habilitat pel Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya.
Aquesta part discrepa ja que a l’actualitat no existeix cap titulació acadèmica que
defineixi i tingui en compte les especialitats i característiques del dinamitzador juvenil, com
tampoc existeix una regulació del perfil professional.
A més, tenint en compte les necessitats locals, les funcions a desenvolupar pel
dinamitzador juvenil són de suport a l’Àrea de Joventut. Doncs, en l’Àrea esmentada ja hi ha
proveïda una plaça de Tècnica de Joventut. Per tant, la titulació exigida ha de ser de
Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà, que correspon a un grup de classificació C1.
QUART.- El recorrent presenta escrit d’al·legacions en data 9 d’octubre de 2014. Si
bé, el termini per interposar recurs de reposició respecte les bases aprovades és d’un mes des
de la publicació en el BOP de Girona. Per tant, tenint en compte que les bases es van
publicar en el BOP de Girona de data 25 d’agost de 2014, l’escrit d’al·legacions s’interposa
fora de termini.
C. Per les raons exposades PROPOSO:
PRIMER. Inadmetre a tràmit el recurs interposat pel sr. Francisco Gea Villén, president del
Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya, per presentació d’al·legacions fora
de termini.
SEGON. Comunicar el present acord a l’interessat.
La proposta és aprovada per unanimitat.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea,
4.3) El Consorci de Benestar Social de la Selva ha iniciat els projectes de Salut i Crisi 2014,
projecte al que en el nostre municipi correspon una col·laboració de 2.567.03€.
Analitzat conjuntament amb els tècnics i amb les entitats col·laboradores de distribució
d’aliments proposo , la compra de productes frescos a l’empresa Grup Servi Centre TC,
S.L., per a un import màxim de fins a 2.567,03€, d’acord amb les condicions següents:
El subministrament s’ha d’efectuar fins a 31 d’octubre de 2014, amb la periodicitat i horari
que li serà degudament comunicat .

Així mateix se li indicarà el tipus de producte i la quantia.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.4) Presentar al Consell Comarcal de la Selva la sol·licitud de subvenció exclosa de
concurrència pública per un import total de 3.049,20€ a fi de cobrir les despeses derivades
de la compra de les 7 parades de fusta del Mercat ecològic de la Selva.
4.5) Concórrer als ajuts aprovats per la Diputació de Girona definits a les Bases específiques
reguladores de les subvencions a Ajuntaments i Entitats per a l’organització
d’esdeveniments de caràcter firal, per a l’organització de les activitats de la 5ª Festa de la
Malavella i per a la 10ª Fira de l’Aigua.
4.6) Vist el recurs de reposició interposat per COPCISA contra la resolució de la Junta de
Govern Local del dia 8 de juliol de 2014, autoritzant l’ ocupació de 830 m² de la via
pública per tanques de protecció i casetes d’obra i liquidació de la corresponent taxa.
Vist que COPCISA assenyala que ha detectat un error material en la petició inicial,
sol·licitant es procedeixi a la rectificació.
Vistos els informes obrants a l’expedient,
ACORDA:

la Junta de Govern Local, per unanimitat,

Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de juliol de 2014.
Autoritzar a COPCISA, S.A., l’ocupació amb tanques de protecció i casetes d’obra, de 50 m²
de via pública durant 120 dies al C/ de la Pau (cantonada Onze de setembre).
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.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 2.160 €.
4.7) Exp. 1179/2014.- Vist l’informe – proposta de Secretaria, la Junta de Govern Local,
acorda:
PRIMER. Aprovar el subministrament de parc infantil Can Solà Gros II mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista BENITO URBAN per un import de/d'
9.820,8€ euros i 2.062,37€ euros d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament de/d'
Subministrament parc infantil Can Solà Gros II amb càrrec a la aplicació 01 150 63700 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.
4.8) Exp. 1180/2014.- Vist l’informe – proposta de Secretaria, la Junta de Govern Local,
acorda:
PRIMER. Acordar el Subministrament parc infantil Can Solà Gros II tanca mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE
L’ENTORN URBÀ S.L. per un import de 2.713,0€ euros i 569,73€ euros d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del subministrament de/d'
Subministrament parc infantil Can Solà Gros II tanca amb càrrec a la aplicació0115063700
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.
4.9) Exp. 1181/2014.- Vist l’informe – proposta de Secretaria, la Junta de Govern Local,
acorda:
PRIMER. Aprovar el Subministrament per adequació parc infantil Can Carbonell
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista INSPECCIÓ I
MANTENIMENT DE L'ENTORN URBÀ, S.L per un import de 10.279,00 euros i 2.158,59
euros d'IVA.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del Subministrament per adequació
parc infantil Can Carbonell amb càrrec a la aplicació 01 151 62500 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.
4.10) Exp. 986.- OBRA ROCÒDROM.- PLA DE SEGURETAT.
Atès el contracte d’obres de construcció d’un Rocòdrom al Polivalent , adjudicat a l’empresa
CLIMBING PLANET S.L., en sessió de la Junta de Govern del dia 17 de setembre de 2014.
Atès el Pla de Seguretat i Salut de les Obres que ha estat presentat per l’empresa
adjudicatària.
Atès l’informe favorable del tècnic Sr. José Antonio Cabrera Navarro.

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, es proposa i la Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents,
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa CLIMBING PLANET
S.L., per a l’execució de l’obra de construcció d’un Rocòdrom al Polivalent.
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.
4.11) Exp. 1155/2014.- Informe- Proposta sobre CONTRACTE INTEGRAL DE SERVEIS
ENERGÈTICS QUE HA DE PERMETRE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT
D’UNA CALDERA DE BIOMASSA PER ABASTIR L'ESCOLA SANT ESTEVE
per Manteniment preventiu per una correcte funcionament i manteniment correctiu i garantia
total de les instal·lacions i Subministrament caldera biomassa i gestió energètica pel
funcionament de les instal·lacions.
Vist l’informe- proposta del Regidor de l’Àrea, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada
mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per al
servei de subministrament caldera biomassa i gestió energètica pel funcionament de les
instal·lacions i de manteniment preventiu per una correcte funcionament i manteniment
correctiu i garantia total de les instal·lacions al CEIP Sant Esteve, convocant la seva
licitació.
SEGON. Autoritzar, per la quantia de 66.666,67 €, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada per al present exercici, a càrrec de la aplicació 01 320
63300 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici
2014.
TERCER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions
tècniques aplicables al contracte integral de serveis energètics que ha de permetre la
instal·lació i funcionament d’una caldera de biomassa per abastir l’escola Sant Esteve, que
han de regir el contracte per procediment obert, regulació harmonitzada , oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGCatalunya i en el Perfil de
Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 40 dies s a comptar des de la
data d’enviament del contracte a la Comissió Europea els interessats presentin les
proposicions que considerin convenients.

CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació
de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SISÈ. L’adjudicació quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del projecte.
SETÈ. Aquest acord es portarà a ratificació pel Ple municipal en la primera sessió que se
celebri.
4.12) Exp. 1110/2014.- 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. 66/2014
Titular: -------DNI: -----Domicili: c/ Josep Soler 47- Caldes de Malavella
Dades del gos: Nom- MAYA
Raça- PITT BULL TERRIER
Sexe- Femella

Data naixement: 20/5/2010
Núm. identificació: 941000012725215
Núm. Registre Censal: R000357955

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.

4.13) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2014/0018984 Proposta de resolució contra ------ per infracció de l’article
042.02 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
Fets.
1.
Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600108487 de 16/06/2014 a les 08:10
hores a AV PAISOS CATALANS, pel fet de “No obeir una senyal de prohibició estàtica.”,
es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que
estableix l’article 042.02 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
2.

El dia 31/07/2014 l’interessat/da va presentar escrit d’al•legacions manifestant:

•
Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al•lega Que ha
rebut multa per no obeir un senyal de prohibició estàtica a Caldes de Malavella. El seu cotxe
és de color gris, i no blau com consta a la denúncia. No hi ha esta mai en aquesta població.
•
Que l’agent núm. 18 es va equivocar. Entén que va ser un error.
•
Que adjunta fitxa tècnica del vehicle que ho corrobora com li demanen i exigeix
l’esmena de l’error. També adjunta fotografia del cotxe.
Fonaments de dret.
1. Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la
presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 75 del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març: "Las denuncias formuladas por los Agentes
de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieren cometido, así como en
su caso, de la notficiación de la denúncia, sin perjucio del deber de aquellos de aportar los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".
Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que
admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no s'aporta
cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.
Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les
seves manifestacions proves en les què recolzar-se.
2. Donat que d'una banda, no existeix cap error intrínsec que es desprengui de la pròpia
denúncia formulada en el carrer per la percepció i observació pròpies de l'agent, existint
correspondència entre matrícula, model i marca, i d'altra banda, un cop comprovat que les
característiques que del seu vehicle descriu i identifica l'agent en el butlletí de denúncia
coincideixen amb les obrants en els arxius de la prefectura de trànsit, motiu que excepte
prova en contrari, dóna plena virtualitat al fet de què, el que ara resulta el seu vehicle fos
denunciat en el lloc i pels motius indicats.

Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de
l’instructor, i vist que les al•legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la
denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 68.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en qualitat
d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.
DESESTIMAR les al•legacions formulades per ------ contra la denúncia de
referència.
2.
IMPOSAR la corresponent sanció de 60 €.
3.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.
4.14) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2014/0017036 Proposta de resolució contra --------- per infracció de l’article
042.02 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
Fets.
1.
Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600108465 de 05/06/2014 a les 12:25
hores a CL VALL-LLOBERA, pel fet de “No obeir una senyal de prohibició estàtica.”, es va
incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix
l’article 042.02 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
2.

El dia 10/07/14 l’interessat/da va presentar escrit d’al•legacions manifestant:

•
Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al•lega que ha de
manifestar la seva disconformitat amb la present sanció ja que, amb el degut respecte cap a
l’autoritat sancionadora i en termes de defensa, no són certs els fets que es fan constar en la
mateixa, ja que el dia dels fets va estar parlant amb l’agent que el va multar, el qual en cap
moment li va fer entrega del butlletí de denúncia.
•
Que tan sols es va tractar d’una parada perquè pogués baixar la seva esposa i no es va
entorpir en cap moment , ja que venien vehicles, per això va entendre que era la millor
opció. No obstant, l’agent li va indicar que l’anava a sancionar per haver sobrepassat el disc
de direcció prohibida.
Fonaments de dret.
1. Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la
presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 75 del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març: "Las denuncias formuladas por los Agentes
de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieren cometido, así como en
su caso, de la notficiación de la denúncia, sin perjucio del deber de aquellos de aportar los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".

Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que
admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no s'aporta
cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.
Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les
seves manifestacions proves en les què recolzar-se.
2. A la vista de les seves al•legacions, s'han dut a termes les oportunes comprovacions i s'ha
pogut constatar novament la veracitat de les manifestacions de l'agent recollides al butlletí
de denúncia i, conseqüentment, l'existència del senyal, causa de la corresponent denúncia.
3. Així mateix, cal dir que la justificació de la infracció acreditadament comesa, no pot
emparar-se en motius basats en l'execució d'accions professionals o en la realització de
gestions de tipus personal, ja que l'exercici d'aquestes activitats ha de realitzar-se en tot
moment i, excepte casos especials de força major o urgència peremptòria, dins del marc del
respecte per les normes legals de comportament i pels senyals que regulen els usos de la via
pública i de llurs diferents espais pels conductors de vehicles a motor.
Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de
l’instructor, i vist que les al•legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la
denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 68.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en qualitat
d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.
DESESTIMAR les al•legacions formulades per ------- contra la denúncia de
referència.
2.
IMPOSAR la corresponent sanció de 60 €.
3.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.
4.15) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2014/0015376 Proposta de resolució contra ------ per infracció de l’article
94.2 de Reglament General Circulació.
Fets.
1.
Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600103344 de 28/05/2014 a les 00:00
hores a AV DR FOREST 22, pel fet de “Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per
l'ús exclusiu de minusvàlids.”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que
aquest fet vulnera el que estableix l’article 94.2 de Reglament General Circulació.
2.

El dia 12/06/2014 l’interessat/da va presentar escrit d’al•legacions manifestant:

•
Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al•lega que davant
la impossibilitat d’aparcar degudament i amb l’urgència, per pagar factura al “Taller
Genoher”, ha deixat aparcat el cotxe durant menys d’un minut i amb els 4 intermitents

posats. En sortir del taller el policia encara estava posant la multa i no ha volgut escoltar-lo,
tot, i admetre que no feia més d’un minut (té testimonis). Davant la seva sorpresa i intentant
parlar amb ells tot i admetre el seu error, el company l’ha cridat “no té dret a dir res!”. Li
agradaria saber si els ciutadans amb testimonis inclosos, tenia dret a parlar i ser escoltat per
la policia, doncs les circumstàncies són importants.
Fonaments de dret.
1. Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la
presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 75 del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març: "Las denuncias formuladas por los Agentes
de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieren cometido, así como en
su caso, de la notficiación de la denúncia, sin perjucio del deber de aquellos de aportar los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".
Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que
admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no s'aporta
cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.
Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les
seves manifestacions proves en les què recolzar-se.
2. Així mateix, cal dir que la justificació de la infracció acreditadament comesa, no pot
emparar-se en motius basats en l'execució d'accions professionals o en la realització de
gestions de tipus personal, ja que l'exercici d'aquestes activitats ha de realitzar-se en tot
moment i, excepte casos especials de força major o urgència peremptòria, dins del marc del
respecte per les normes legals de comportament i pels senyals que regulen els usos de la via
pública i de llurs diferents espais pels conductors de vehicles a motor.
Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de
l’instructor, i vist que les al•legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la
denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 68.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en qualitat
d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.
DESESTIMAR les al•legacions formulades per ------- contra la denúncia de
referència.
2.
IMPOSAR la corresponent sanció de 200 €.
3.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.
4.16) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2014/0015319 Proposta de resolució contra -------- per infracció de l’article
18.2 del Reglament General de Circulació Llei.
Fets.

1.
Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600119934 de 11/05/2014 a les 19:00
hores a CR GI-674 0, pel fet de “Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells
receptors o reproductors de so.”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja
que aquest fet vulnera el que estableix l’article 18.2 del Reglament General de Circulació
Llei.
2.

El dia 01/07/14 l’interessat/da va presentar escrit d’al•legacions manifestant:

•
Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al•lega que la
suposada infracció porta causa en un error al identificar al presumpte vehicle infractor,
havent-se transcrit de forma errònia un número o lletra de la matricula, ja què ni aquesta
exponent, ni el vehicle han estat a la data de la denúncia en aquell lloc, estant l’única
conductora del vehicle.
•
Que s’adjunta documentació que acredita que la exponent es trobava en aquell
moment al seu lloc de treball en la localitat de Riudellots de la Selva.
•
Que afegeix que en la localitat en que s’ha comés la infracció existeix un vehicle
idèntic al de l’exponent, mateix model, acabat (vidres tintats) i comprat el mateix mes, pel
que la matricula és molt semblant només canviant la numeració.
•
Que demana obertura del període de probatori.
Fonaments de dret.
1. Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la
presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 75 del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març: "Las denuncias formuladas por los Agentes
de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieren cometido, así como en
su caso, de la notficiación de la denúncia, sin perjucio del deber de aquellos de aportar los
elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".
Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que
admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no s'aporta
cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.
Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les
seves manifestacions proves en les què recolzar-se.
2. Davant la sol•licitud del recurrent que se li remeti l'informe emés per l'agent denunciant ,
hem de manifestar el que s'estableix a l'article 12.2 del Reglament de Procediment
Sancionador: "De las alegaciones del denunciado salvo que no aporten datos nuevos o
disitintos de los inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, para que
informe en el plazo máximo de quince días".
Així doncs, com que de les al•legacions del recurrent, no se'n desprén cap fet nou que
desvirtuï el manifestat per l'agent en la denúncia, no és preceptiu remetre-li informe de
l'agent.

3. L'article 13 del RD 320/1994, de 25 de febrer, en el seu paràgraf segon estableix:"el
Instructor sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los
interesados, cuando sean improcedentes. "
Per altra banda, l'article 81 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, estableix que
notificada la denúncia, l'interessat disposarà d'un termini de quinze dies naturals per a
formular les al•legacions que consideri convenients i proposar o aportar les proves que
cregui oportunes. Si les al•legacions formulades aporten dades noves o diferents de les
constatades per l'agent denunciant, i sempre que es consideri necessari per l'instructor, es
traslladaran a l'agent perquè emeti informe en el termini de quinze dies naturals. En tot cas,
l'instructor podrà acordar que es practiquen les proves que consideri pertinents per a
l'esbrinament i qualificació dels fets i per a la determinació de les possibles responsabilitats.
La denegació de la pràctica de les proves haurà de ser motivada i se'n deixarà constància en
l'expedient sancionador. Conclosa la instrucció del procediment, l'òrgan instructor elevarà
proposta de resolució a l'òrgan competent per a sancionar perquè dicti la resolució que sigui
procedent. Únicament es traslladarà la proposta a l'interessat, perquè pugui formular noves
al•legacions en el termini de quinze dies naturals, si figuren en el procediment o s'han tingut
en compte en la resolució altres fets o altres al•legacions i proves diferents de les adduïdes
per l'interessat.
4. Donat que d'una banda, no existeix cap error intrínsec que es desprengui de la pròpia
denúncia formulada en el carrer per la percepció i observació pròpies de l'agent, existint
correspondència entre matrícula, model i marca, i d'altra banda, un cop comprovat que les
característiques que del seu vehicle descriu i identifica l'agent en el butlletí de denúncia
coincideixen amb les obrants en els arxius de la prefectura de trànsit, motiu que excepte
prova en contrari, dóna plena virtualitat al fet de què, el que ara resulta el seu vehicle fos
denunciat en el lloc i pels motius indicats.
Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de
l’instructor, i vist que les al•legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la
denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 68.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en qualitat
d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.
DESESTIMAR les al•legacions formulades per ------ contra la denúncia de
referència.
2.
IMPOSAR la corresponent sanció de 200 €.
3.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.
4.17) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2014/0032494 Proposta de resolució contra ----------- per infracció de
l’article 030.10 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
Fets.

1.
Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600112363 de 19/08/2014 a les 20:13
hores a CL LLUIS COMPANYS, pel fet de “Estacionament prohibit.”, es va incoar el
corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix l’article
030.10 de l’Ordenança Municipal de Circulació.
2.

El dia 09/09/14 l’interessat/da va presentar escrit d’al•legacions manifestant:

•
Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al•lega que la
sanció es refereix al vehicle 4781CTL (Renault Scenic) que són propietaris i que aquest
vehicle es trobava a partir de les 18:00 aproximadament, a la cantonada del carrer Lluís
Companys (a tocar dels contenidors d’escombreries).
•
Que el carrer esmentat té la circulació restringida en una única direcció i permet
l’estacionament en la vorera de la dreta. L’estacionament que ocupava el seu vehicle
correspon a la vorera de la dreta i, per tant, no existeix senyalització alguna de prohibit.
Tanmateix, en tractar-se del primer dels vehicles estacionats, aquesta ubicació permetia
realitzar la operació tant d’aparcament com de desaparcament dirigint-se, sense perill per la
circulació, cap a la rotonda dels carrers Francesc Macià, Països Catalans i Lluís Companys.
Tal i com es detalla en el mapa a continuació.
•
Que els fets dels que se li acusen no es recullen en la ordenança municipal per la qual
es troba en situació d’indefensió jurídica. Entén que no ha estat informat dels concrets fets
que han pogut originar l’expedient administratiu sancionador que es diu que l’ha estat incoat
i que el butlletí rebut no facilita una informació deguda i completa dels fets, la qual cosa li
genera indefensió i vulneració dels seus drets constitucionals.
•
Que no identifica gravetat, transcendència perill potencial o antecedents infractors en
els fets que se li imputen.
Fonaments de dret.
1. Com qui formula la denúncia és un agent de l'Autoritat s'ha de fer referència a la
presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades pels mateixos en l'article 75 del
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març: "Las denuncias formuladas por los Agentes
de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario,
de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieren cometido, así como en
su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquellos de aportar
todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado".
Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", que
admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no s'aporta
cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent. I
consta en l'expedient informe de l'agent denunciant en el qual es ratifica de la denúncia.
Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les
seves manifestacions proves en les què recolzar-se.
2. A la vista de les seves al•legacions, s'han dut a termes les oportunes comprovacions i s'ha
pogut constatar novament la veracitat de les manifestacions de l'agent recollides al butlletí
de denúncia i, conseqüentment, l'existència del senyal, causa de la corresponent denúncia.

Un cop examinades les actuacions efectuades a l’expedient i la proposta de resolució de
l’instructor, i vist que les al•legacions formulades no desvirtuen els fets exposats en la
denúncia, fent ús de la facultat que confereix l’article 68.2 de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, aprovada pel RDL 339/1990 de 2 de març, en qualitat
d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.
DESESTIMAR les al•legacions formulades per --------- contra la denúncia de
referència.
2.
IMPOSAR la corresponent sanció de 80 €.
3.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.
4.18) Expedient: 491/2013.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent:
PROPOSTA
Per acord de junta de govern local del dia 18 de juny de 2014, se li va imposar a
BUILDINGCENTER, SAU, una segona multa coercitiva, per import de 600,00 € (sis-cents
euros) i se li va concedir un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar
l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 12 de març de 2014, se li va imposar a
BUILDINGCENTER, SAU, una primera multa coercitiva, per import de 300,00 € (trescents euros) i se li va concedir un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar
l’ordenat.
Per acord de junta de govern local del dia 18 de desembre de 2013 es va ordenar a
BUILDINGCENTER, SAU, que en el termini de 10 dies des de la recepció de la notificació,
adoptés mesures per tal de netejar la parcel·la ubicada a AIGÜES BONES, 26-D-I, de
Caldes de Malavella, a conseqüència del seu mal estat.
S’ha comprovat que la neteja no s’ha realitzat, per aquest motiu, correspon, d’acord amb el
que preveu l’article 225 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme a Catalunya, imposar una multa coercitiva atorgant un nou
termini per a l’execució de l’ordre de neteja.
Atesos els antecedents i fonaments jurídics exposats, proposo:
1r.- Imposar a BUILDINGCENTER, SAU, una tercera multa coercitiva, per import de
900,00 € (nou-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de

junta de govern de 18 de juny de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que
procedeixi a executar l’ordenat.
El pagament s’haurà de fer mitjançant transferència bancària al següent compte corrent 2100
0190 51 0200029825 de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o per qualsevol dels
mitjans admesos en dret, dintre del termini que s’indica a continuació:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil,
fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada més, des de
la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
2n.- Advertir a BUILDINGCENTER, SAU que, en el cas d’incompliment de l’ordenat,
l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una quarta multa coercitiva entre 300,00 i
3.000,00 € i així successivament, fins que es doni compliment a l’ordre d’execució.
Si ho estima pertinent, en lloc d’imposar noves multes coercitives, l’Ajuntament podrà
procedir a l’execució de l’ordre esmentada a càrrec de l’interessat.
3r.- Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes.
4.19) Expedient: 1164/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
PROPOSTA
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació
i rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i
per la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 10 d’octubre de 2014, es posa de
manifest que a la parcel·la ubicada a LLAC DEL CIGNE, 15 , de Caldes de Malavella,
propietat de -------, presenta el següent estat:
-Creixement desmesurat de la vegetació herbàcia, que genera risc potencial d’incendi i fins i
tot de tipus sanitari.
- Presència de residus sòlids urbans de tota mena: plàstics, runa, fustes, pots, sacs, tubs,...
- Presència de tres gossos que deambulen lliurement per dins la parcel·la en males
condicions higièniques: els excrements s’acumulen per la parcel·la i se senten males olors.

- Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
- Presència d’aigua estancada en una piscina, que pot ser un focus de cria de mosquits i
comportar problemes de tipus sanitari.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer. Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la ubicada a
LLAC DEL CIGNE, 15 , de Caldes de Malavella, propietat de --------, consistent en les
següents actuacions:
-Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que s’acumulen de forma desordenada per tota la parcel·la.
- Neteja i desinfecció dels excrements i orins dels gossos que hi ha a la parcel·la.
- Procedir al correcte tractament de l’aigua de la piscina o bé prendre les mesures
necessàries per evitar l’acumulació d’aigua estancada. Aquestes mesures han de ser
permanents i evitar que amb cada pluja s’acumuli aigua dins la mateixa.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon. De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer. Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió quan són les dues hores i
quinze minuts i d’ella la present acta del contingut de la qual jo, el Secretari, en dono fe.

