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ESBORRANY ACTA 9/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 4 DE MARÇ DE 2015

A Caldes de Malavella, el quatre de març de dos mil quinze, 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.- 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/2015/10, de data 3/3/2015 ,
per un import de 34.786,29 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses corrents representades per la relació de
documents núm. A/2015/10, de data 3/3/2015, per un import de 14.088,80 €, que figura
diligenciada a l’expedient.
1.3) Aprovar l’autorització de despesa per a les jornades de formació “Novetats Fiscals
que afecten a les entitats” que aniran a càrrec de la Fundació Esplai Girona- Mare de Déu
del Mont, per import de 300 €, per informar a responsables de l’àrea econòmica de les
entitats.
SEGON.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els
informes dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els següents acords:
3.1) EXP. 124 / 2015.- -------.- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge
unifamiliar aïllat a Turist Club, 16-A a -C/ VALLCANERA, 26, amb llicència d’obres
exp. 251/2007.

...
3.2) EXP. 107 / 2015.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A..- Concedir llicència per construir
un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF C1-11.
....
3.3) EXP. 63 / 2015.- ----.- Concedir llicència per rehabilitar garatge a C/ MONTSENY,
2.
....
3.4) EXP. 1366 / 2014.- REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS,
S.A.- Concedir llicència pel desmantellament de la unitat de subministre d'estació de
servei a PL. SANT ESTEVE, 9.
....
3.5) EXP. 95 / 2015.- ----.- Concedir llicència per ampliar habitatge a TURIST CLUB,
6-C - C/ MAS BOADA, 6.
...
3.6) EXP. 102 / 2015.- -----.- Atès que en data 02/03/2015, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la
comunicació de tinença d’arnes d'abelles per a autoconsum i en un nombre màxim de 15
unitats, ubicades a VEÏNAT DE BAIX - POLIGON 17 PARCEL·LA 111.
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 la comunicació d’arnes d'abelles per a autoconsum i en un
nombre màxim de 15 unitats, ubicades a VEÏNAT DE BAIX - POLIGON 17
PARCEL·LA 111, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Un cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva
responsabilitat de les persones titulars i tècniques que han lliurat les certificacions, els
mesuraments, les anàlisis i les comprovacions que formen part de la documentació
presentada, sens perjudici que per a iniciar l’activitat s’ha de disposar dels títols
administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial no
ambiental, siguin preceptius.
3.7) EXP. 43 / 2015.- ----.- Concedir llicència per connectar desguàs a la xarxa general
de clavegueram a CAN CARBONELL, 235 - C/ SANTA CECLINA, 12.
.....
TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:

4.1) Exp. 103/2015.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l'aplicació de la subvenció de
79.895 € corresponent al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2015, als
conceptes següents:
Despeses en inversions: per a la realització del projecte de consolidació de la
Rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça com edifici Consistorial (Fase III). Pressupostat
en 493.262,95€.
Despeses Culturals: per a la realització d’activitats, programes i accions culturals
com són el Concurs de Microliteratura, visites teatralitzades, Concurs de Pintura, Arts
Escèniques, BIM, programació teatral, excavacions arqueològiques, etc. Pressupostats
uns 90.000,00€.
4.2) Exp. 191/2015.- Primer.- Aprovar la Memòria valorada redactada pels Serveis
Tècnics Municipals el Març de 2015, per a les actuacions a les Termes Romanes de
Caldes de Malavella amb reposició de peces de vidre de la coberta i tractament del
paviment de la piscina mitjançant biomineralització, amb un pressupost de 15.753,44 €,
IVA inclòs.
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona- Servei de
Monuments, per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any
2015, per a actuacions a les Termes Romanes amb reposició de peces de vidre de la
coberta i tractament del paviment de la piscina, d’acord amb la memòria valorada
aprovada a l’efecte.
4.3) Exp. 193/2015.- Concórrer a la convocatòria de les subvencions de la Diputació de
Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal. Any 2015, per les actuacions
que es descriuen al document tècnic annex que puja a 7.015,65 €, sol·licitant una
subvenció de 6.000 €.
4.4) Exp. 183/2015.- PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN
MATÈRIA CULTURAL
Atesa les bases reguladores de les subvencions a entitats o associacions sense finalitat
de lucre que desenvolupin activitats culturals, aprovades pel Ple de la Corporació en
sessió de data 28 de gener de 2008.
Atès que s’ha considerat convenient per la regidoria efectuar la convocatòria i concessió
de les citades subvencions, per a l’any 2015.
Atès l’informe de Secretaria en el que s’indica la legislació aplicable i el procediment a
seguir per a convocar i concedir les subvencions.
Atès l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa
derivada de la concessió de les citades subvencions.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article
23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’article 5 de
l’ordenança per a la concessió de subvencions en matèria de d'activitats culturals.

La Junta de Govern Local, adopta els següents acords:
PRIMER. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats
culturals, d'acord amb les bases reguladores de les subvencions a entitats o associacions
sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats culturals, i en els termes de l'annex,
per a l’exercici 2015.
SEGON. Publicar l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Notificar-ho a les entitats que constant en el registre d'entitats municipals són susceptibles
de concórrer a la convocatòria.
4.5)Expedient nº: 1405/2014
Assumpte: millores de la zona esportiva - pavimentació , redactat pel tècnic Sr. Ricard
Fina Calatrava - Desembre 2014
Procediment: Aprovació de Projecte d’Obres Locals
Examinada la documentació que l'acompanya, la Junta de Govern Local, acorda:
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d'obres locals per a millores de la zona
esportiva - pavimentació , redactat pel tècnic Sr. Ricard Fina Calatrava - Desembre 2014,
d’acord amb l’esmena que es reflecteix a l’annex.
SEGON. Dur a terme el replantejament del projecte d'obres, de conformitat amb l'article
126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d'anuncis de l'ajuntament,
als efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.
4.6) Exp. 1352/2014.- Atès el Contracte de les obres de col·locació de gespa artificial al
camp de futbol municipal Vall-llobera de Caldes de Malavella, adjudicat a l’empresa
VORACYS S.L., en sessió de la Junta de Govern del dia 25 de febrer de 2015.
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. Miquel Grau Botanch.
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 VORACYS S.L.,
per a l’execució de les obres de col·locació de gespa artificial al camp de futbol
municipal Vall-llobera de Caldes de Malavella.
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.
4.7) Exp. 163/2015.- Informe- Proposta sobre Contracte d'Obres Millores de la zona
esportiva- pavimentació
Considerant que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable
procedint la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local, aquesta, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació de l’ obra “Millores
de la zona esportiva- pavimentació”, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 124.281,16 euros, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la contractació referida, amb càrrec a l'aplicació 01151 622.00 de
l' estat de despeses del Pressupost Municipal d' aquest Ajuntament per l' exercici 2015.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el
contracte d'obres consistent en Millores de la zona esportiva- pavimentació per
procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil del
contractant l’ anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies es puguin presentar
les proposicions que estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant
(en el marc dels plecs), amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que
s' hagi de celebrar 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.
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
4.8) Aprovar el conveni de Col·laboració per a la formació pràctica en Centres de Treball
amb l’Institut de Santa Coloma de Farners, que es duran a terme a la Llar d’infants Els
Ninots, per a l’alumne -------, pel període comprès entre el 9 de març i el 12 de maig de
2015.
4.9) PRÒRROGA CONCESSIÓ BAR CASA ROSA
INFORME – PROPOSTA

En relació a l’expedient relatiu al contracte per a l’ús i explotació del bar de la Casa Rosa,
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’art. 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en el
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sobre la pròrroga
dels contractes.
Atès que la clàusula 12 del contracte per a l’ús i explotació del bar de la Casa Rosa
estableix que: “La concessió es podrà prorrogar, any per any, fins a un límit de cinc anys,
excepte que alguna de les parts manifesti el contrari amb un mínim d’antelació d’un mes
a la data de finalització del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues.”
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
Primer: Prorrogar el contracte per a l’ús i explotació del bar de la Casa Rosa al senyor
Salvador Rosselló Sanz pel termini d’un any.
Segon: Notificar la resolució al sr. Salvador Rosselló Sanz, adjudicatari del contracte d’ús
i explotació del bar de la Casa Rosa de Caldes de Malavella.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0003984, a nom de -------, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 29/12/2014 11:34
Número de butlleta / Acta: 5078601007403
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: VE D'ISRAEL 26
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ---------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida
d’animals.

Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0003984 a nom de ---------- per
presumpte infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals,
pel fet de: No evitar la fugida d’animals.
2. NOMENAR el Sr José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de
competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.11) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0003987, a nom de ---------, per infracció de l’
Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Data i hora de la presumpte infracció: 27/01/2015 10:45
Número de butlleta / Acta: 5078601022221
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.17
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL BOSC
Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals.
Dades de la persona denunciada: ----------

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida
d’animals.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.

2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0003987 a nom de -------per presumpte
infracció de l’article 6017 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:
No evitar la fugida d’animals.
2. NOMENAR el Sr José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de
competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0003988, a nom de ------------, per infracció de
l’ Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 30/01/2014 13:10
Número de butlleta / Acta: 5078601001044
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 60.29
Import sanció: 200,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL GIRONES 9
Fet denunciat: La inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que no
tinguin transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels
ciutadans i ciutadanes.
i. Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.29
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La inobservança de les
obligacions d'aquesta ordenança que no tinguin transcendència greu per la higiene,
seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0003988 a nom de -------- per
presumpte infracció de l’article 6029 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals,
pel fet de: La inobservança de les obligacions d'aquesta ordenança que no tinguin
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.
2. NOMENAR el Sr José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de
competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0003986, a nom de ------, per infracció de l’
Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 25/12/2014 09:45
Número de butlleta / Acta: 5078601022217
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 126.09
Import sanció: 300,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL GIRONA
Fet denunciat: El consum de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta
d'espais públics destinats a l'ús comú dels ciutadans realitzat entre les 8.00h a les
22.00h
i. Dades de la persona denunciada: -----2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article
126.09 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: El
consum de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais públics destinats
a l'ús comú dels ciutadans realitzat entre les 8.00h a les 22.00h
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.

Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0003986 a nom de -------per presumpte
infracció de l’article 12609 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais
públics, pel fet de: El consum de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta
d'espais públics destinats a l'ús comú dels ciutadans realitzat entre les 8.00h a les
22.00h
2. NOMENAR el Sr José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de
competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.14) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0003039, a nom de --------, per infracció de l’
Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Data i hora de la presumpte infracció: 10/02/2015 15:00
Número de butlleta / Acta: 0370315100002
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.04
Import sanció: 500,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV PAISOS CATALANS
Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en
general.
i. Dades de la persona denunciada: --------Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 133 04
de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: La manca de
respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en general
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0003039 a nom de ------- per
presumpte infracció de l’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús
dels espais públics, pel fet de: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a
autoritats en general.
2. NOMENAR el Sr José Fernández Celada Regidor de Governació, com a instructor
del procediment i el Sr. Juan José Martín Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb l’encàrrec de gestió i delegació de
competències efectuat al seu dia, com a secretari del procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
4.15) Assumpte:
Acord de sanció de l’ expedient sancionador núm. 2014/0032199, per infracció de l’
article 20 del Reglament General de Circulació.
Fets
1. En data 15/08/2014 05:30 l’agent de la policia local amb núm. d’identificació 016 va
efectuar la denúncia núm. 0648600130762 contra el senyor/a ------- pel fet de:
“Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o
d'alcohol en aire aspirat superior a 0,25 mil·ligram per litre”.
2. Els fets van succeir a CR LLAGOSTERA 0 del nucli urbà del municipi de Caldes de
Malavella, tram considerat com a via urbana.
3. D’acord amb el que estableixen els articles 12 de la Llei de seguretat viària i l’article
20 del Reglament general de circulació els agents van realitzar la prova del control de
detecció alcohòlica en aire expirat en la que es va obtenir una taxa superior a la
legalment permesa.
4. D’altra banda per garantir la fiabilitat dels resultats obtinguts i d’acord amb el que
s’estableix legalment, es va realitzar una segona prova de detecció alcohòlica en aire
expirat, transcorregut un interval de 10 minuts, en la què el resultat obtingut també va
ser superior al legalment permès.
5. La prova es va realitzar amb l’etilòmetre marca Dräger, model Alcotest 7110 MK-III
E nº de sèrie AREM-0011 que està degudament homologat per la Direcció General
d’Indústria de la CCAA de Madrid, i es troba correctament verificat d’acord amb el
que disposa la normativa en matèria de control metrològic en les dates que s’indiquen
en el butlletí de denúncia.
6. D’acord amb les dades que consten a l’acta de 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, d’orina, de sang o d’altres
anàlogues que el personal facultatiu del centre sanitari considerés convenients, per
contrastar els resultats obtinguts.

7. D’acord amb els resultats obtinguts i la denúncia imposada es va iniciar el
corresponent procediment sancionador amb núm. d’expedient 2014/0032199 , per
infracció de l’article 20 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) modificada per
la Llei 06/2014 de 7 d’ abril 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 un vehicle
amb taxes d’alcohol superiors a les reglamentàriament establertes.
2. L’article 12 de la Llei de seguretat viària i l’article 23 del Reglament general de
circulació regulen les dues proves d’alcoholèmia i 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 els articles 20 del CIR i l’article 65.5 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 4 punts.
4. L’article 67 de la LSV estableix al apartat 1 que les infraccions molt greus són
sancionades amb un import de 500 € i al apartat 2 que sense perjudici del disposat
anteriorment, a la imposició de les sancions s’ haurà de tenir en compte que les
infraccions previstes a l’ article 65.5.c) i d) seran sancionades amb multa de 1.000 €.
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. D’acord amb el que estableix l’article 71.4 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.
7. Aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local en virtut de la
delegació efectuada per l’ Alcaldia mitjançant decret núm. 54/2011, de 21 de juny.
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.
La Junta de Govern Local ha adoptat del següent ACORD:

PRIMER.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’ Instructor a l’expedient
número 2014/0032199
SEGON.- IMPOSAR la sanció de la multa per un import de 500 € i la pèrdua de 4 punts
del permís/llicència de conducció a l’ interessat/da que consta a l’ expedient, com a
responsable d’ una infracció de caràcter molt greu de l’ article 20 del Reglament General
de Circulació.
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.
QUART.- COMUNICAR la sanció des de la seva fermesa a la Direcció General de
Trànsit. perquè sigui anotada en el Registre de conductors i infractors.
4.16) Assumpte:
Acord de sanció de l’ expedient sancionador núm. 2014/0037814, per infracció de l’
article 20 del Reglament General de Circulació.
Fets
1. En data 13/09/2014 a les 04:09 h. l’agent de la policia local amb núm. d’identificació
019 va efectuar la denúncia núm. 0648600130607 contra el senyor/a ---------pel fet
de: “Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per
litre, o d'alcohol en aire aspirat superior a 0,25 mil·ligram per litre”.
2. Els fets van succeir a AV DR FOREST, S/N del nucli urbà del municipi de Caldes de
Malavella, tram considerat com a via urbana.
3. D’acord amb el que estableixen els articles 12 de la Llei de seguretat viària i l’article
20 del Reglament general de circulació els agents van realitzar la prova del control de
detecció alcohòlica en aire expirat en la que es va obtenir una taxa superior a la
legalment permesa.
4. D’altra banda per garantir la fiabilitat dels resultats obtinguts i d’acord amb el que
s’estableix legalment, es va realitzar una segona prova de detecció alcohòlica en aire
expirat, transcorregut un interval de 10 minuts, en la què el resultat obtingut també va
ser superior al legalment permès.
5. La prova es va realitzar amb l’etilòmetre marca Dräger, model Alcotest 7110 MK-III
E nº de sèrie AREM-0011 que està degudament homologat per la Direcció General
d’Indústria de la CCAA de Madrid, i es troba correctament verificat d’acord amb el
que disposa la normativa en matèria de control metrològic en les dates que s’indiquen
en el butlletí de denúncia.
6. D’acord amb les dades que consten a l’acta de 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, d’orina, de sang o d’altres
anàlogues que el personal facultatiu del centre sanitari considerés convenients, per
contrastar els resultats obtinguts.
7. D’acord amb els resultats obtinguts i la denúncia imposada es va iniciar el
corresponent procediment sancionador amb núm. d’expedient 2014/0037814 , per
infracció de l’article 20 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) modificada per
la Llei 06/2014 de 7 d’ abril 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 un vehicle
amb taxes d’alcohol superiors a les reglamentàriament establertes.
2. L’article 12 de la Llei de seguretat viària i l’article 23 del Reglament general de
circulació regulen les dues proves d’alcoholèmia i 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 els articles 20 del CIR i l’article 65.5 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 4 punts.
4. L’article 67 de la LSV estableix al apartat 1 que les infraccions molt greus són
sancionades amb un import de 500 € i al apartat 2 que sense perjudici del disposat
anteriorment, a la imposició de les sancions s’ haurà de tenir en compte que les
infraccions previstes a l’ article 65.5.c) i d) seran sancionades amb multa de 1.000 €.
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. D’acord amb el que estableix l’article 71.4 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.
7. Aquest acord és competència d’ aquesta Junta de Govern Local en virtut de la
delegació efectuada per l’ Alcaldia mitjançant decret núm. 54/2011, de 21 de juny.
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.

La Junta de Govern Local ha adoptat del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’ Instructor de la
Intervenció a l’expedient número 2014/0037814
SEGON.- IMPOSAR la sanció de la multa per un import de 500 € i la pèrdua de 4 punts
del permís/llicència de conducció a l’ interessat/da que consta a l’ expedient, com a
responsable d’ una infracció de caràcter molt greu de l’ article 20 del Reglament General
de Circulació.
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.
QUART.- COMUNICAR la sanció des de la seva fermesa a la Direcció General de
Trànsit. perquè sigui anotada en el Registre de conductors i infractors.
4.17) PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
José Fernández Celada, regidor de convivència, seguretat, urbanitzacions i participació
ciutadana, en relació a l’escrit presentat pel Sr. --------, en aquest Ajuntament, en data 12
de febrer de 2015 amb registre d’entrada núm. 960, formula la següent, PROPOSTA
PRIMER: Atès que en data 12 de febrer de 2015 el Sr. -------- va presentar escrit en
aquest Ajuntament amb registre d’entrada núm. 960 en el qual posa de manifest que per
raons de treball aparca el seu vehicle en el pàrquing de l’estació de trens, de tal manera
que el vehicle està aparcat dies consecutius en l’esmentat pàrquing. Aquest fet, va
ocasionar que quan va aparcar el vehicle no hi hagués indicacions sobre la prohibició
d’aparcar. Per aquest motiu sol·licita que se li retiri el cobrament de la taxa per retirada
de vehicle per import de 130€.
SEGON: Atès l’informe de la policia local de Caldes de Malavella en el qual es posa de
manifest que:
“-Que el dia 16/01/2015 l’empresa ADIF, va sol·licitar el tancament del pàrquing per
realitzar tasques de manteniment de la línea de ferrocarril previstes a partir del dia
24/01/2015.
-Que per part d’aquesta Policia Local es va senyalitzar la zona amb senyalització
excepcional de prohibit estacionar el dia 20/01/2015, amb la prohibició expressa
d’estacionar a partir de les 6:00 hores del dia 23/01/2015 fins al dia 28/01/2015.
-Que el dia 24/01/2015 transcorregut el temps legal que marca l’Ordenança Municipal
de Circulació al seu article 17, punt 19 “Prohibició d’estacionar en un mateix lloc més
de 72 hores consecutives”, es van retirar els vehicles que encara hi havia estacionats a
la zona i van ser traslladats al dipòsit municipal.

-Que el dia 25/01/2015 quan es van presentar el Sr. ---- a dependències municipals, se li
va fer lliurament del seu vehicle, previ pagament de les corresponents taxes municipals.
-Que per tots aquests motius aquesta Policia Local considera desestimar l’al·legació
formulada per part del Sr. ---- i ratificar-se en els fets objecte d’aquesta al·legació”
Atesa la documentació obrant en l'expedient i atès que es tracta d'una infracció flagrant
havent-se recollit els fets en l’Acta de la Policia Local de Caldes de Malavella, de
conformitat amb la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el 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, en matèria sancionadora, emeto la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Desestimar l’al·legació formulada per part del Sr. ------SEGON. Notificar la present proposta de resolució a l'interessat.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.18) Exp. 602/2013.- INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
De conformitat amb l'article 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de
Responsabilitat Patrimonial, en relació amb l'expedient núm. 602/2013, que aquest
Ajuntament tramita, en base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Atès la sol·licitud presentada per la Sra. -----, a la qual s’ha donat entrada,
amb núm. 5085, en el Registre general d’aquest Ajuntament, en la qual es detallen els
danys següents:
-Trencament d’un vidre del vehicle model Fiat Panda amb matrícula 6362GXG.
SEGON. Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local en sessió de data 11 de
desembre de 2013 es va requerir a la interessada per tal que en un termini no superior a
deu dies a comptar des de l’endemà de la notificació delimités el carrer on es van produir
els fets, així com la franja horària en què es van produir.
TERCER. Atès que la interessada va presentar instància en aquest Ajuntament en la qual
posava de manifest que el trencament del vidre del cotxe es va produir al C/ Garraf, núm.
9 de la Urbanització Aigües Bones el dia 5 d’agost de 2013 a les 9:05 hores.
QUART. Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 29 de gener de
2014 es va admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la
Sra. ------- i es va iniciar expedient per a determinar la responsabilitat o no de
l’Ajuntament i si aquest té l’obligació d’indemnitzar al sol·licitant.

CINQUÈ. Atès l’informe dels serveis tècnics de data 23 d’octubre de 2014 en el qual es
posa de manifest que:
“La Sra. ------ li van trencar el vidre del vehicle. Però, a data d’avui, no se li pot satisfer
l’import econòmic que reclama, ja que la Sra. ------ ha cobrat aquest import per part de
l’asseguradora, la companyia Direct Seguros.”
SISÈ. Atès que mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2014
es va concedir a la Fundació Astres, un termini d’audiència de deu dies per tal que pogués
comparèixer a l’expedient i pogués fer les al·legacions i presentar les justificacions i
documents que estimés pertinents.
SETÈ. Atès que la Fundació Privada Astres ha presentat instància en aquest Ajuntament
en data 21 de novembre de 2014 en la qual posa de manifest que:
“-Que al seu dia vam tenir coneixement que amb unes tasques de desbrossament havíem,
suposadament, trencat el vidre d’un cotxe.
-Per poder arreglar l’incident ens vam personar a l’empresa que havia arreglat el vidre
per poder pagar la factura i ens van dir que no era possible ja que la factura ja havia
estat pagada per l’assegurança particular del vehicle sinistrat.
-En diverses converses telefòniques amb la Sra. ------, se li va comunicar que no podíem
pagar aquesta factura per duplicat, que en tot cas el procediment normal seria que ens
donés les dades de la seva assegurança i que aquest es posés d’acord amb la nostre
companyia per poder restituir el pagament efectuat.
- Però en tot moment la Sra. ----- ens va expressar que aquest no era el procediment que
ella volia, i que volia que nosaltres li paguéssim a ella directament l’import d’arreglar el
vidre.”
VUITÈ. Atès que en data 1 de desembre de 2014 es va concedir un termini d’audiència
de deu dies a la Sra. -------, per tal que formulés les al·legacions i presentés els documents
i justificacions que estimés pertinents.
NOVÈ. Atès que ha transcorregut el termini d’audiència, sense que la interessada hagi
presentat al·legacions.
DESÈ. Amb data 23 de febrer de 2015 s’han realitzat tots els actes d’instrucció que són
necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut dels
quals es procedeix a realitzar la proposta de resolució.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
— Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.

— Els articles 1 a 13 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el
Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de
Responsabilitat Patrimonial.
SEGON. De l’informe del tècnic municipal i de la instància presentada per la Fundació
Privada Astres sobre el suposat trencament del vidre del vehicle Fiat Panda, es posa de
manifest que la Sra-------, a dia d’avui, ja ha estat rescabalada pels danys soferts i que en
la seva reclamació en aquest Ajuntament pretenia cobrar per duplicat el cost de la
reparació del vidre del vehicle.
Atès l'expedient i de tot allò instruït, es formula la següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. No reconèixer a la Sra. ---------, el dret a rebre una indemnització com a
conseqüència del trencament del vidre del vehicle model Fiat Panda amb matrícula
6362GXG, ja que la interessada, a dia d’avui, ja ha estat rescabala per la companyia
asseguradora.
SEGON. Notificar la Resolució a la Sra. --- - i a la Fundació Privada Astres, juntament
amb els recursos pertinents.
La proposta és aprovada per unanimitat.
4.19) Exp. 68/2015.- Contracte de serveis per a la gestió del “Projecte habitat”
Atès que el dia 4 de març finalitza el termini per presentar les sol·licituds de participació
en el procés del contracte de serveis per a la gestió del “Projecte habitat” / Procediment
Negociat amb Publicitat, i amb la voluntat de poder reduir el termini de tramitació es
dóna compta a la Junta de Govern Local que la resolució dels candidats , prèvia reunió
de la mesa de contractació, serà resolta per l’alcaldia, a fi i efecte de procedir amb la
presentació d’ofertes.
4.20) Exp. 991/2014.- Enllaç de l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme
Actiu
Atesa la petició realitzada per Jordi Tura Farrerons, en representació de l’empresa
Excavacions J. Tura S.L., juntament amb els tècnics director i supervisor de l’obra, tot
sol·licitant la pròrroga del contracte d’obres de per a l’enllaç de l’estació amb la Via
Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu, per un termini fins al 15 de maig de 2015.
Atès l’Informe de Secretaria de data 3 de març de 2015 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, la Junta de
Govern Local, adopta per unanimitat el següent
ACORD

PRIMER. Acordar la pròrroga del contracte d’obres del Projecte executiu de l’enllaç de
l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu, la durada inicial del qual era
de nou setmanes, per un període de fins el 15 de maig de 2015.
SEGON. Notificar aquest Acord a l’empresa Excavacions J. Tura, S.L., i citar-lo per a la
formalització de la pròrroga.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris
per a la consecució del present Acord.
4.21) Expedient núm: 1207/2014
Procediment: Contracte Mixte de Subministre, elaboració, col·locació i posta en marxa de
sistemes de promoció i coneixement del territori. FEDER
Atesa la petició realitzada per Francesc Soliva Batllosera, en representació de l’empresa
Roldan Riera Santoja, Francesc Soliva Batllosera i ICMB DEMI- UTE, juntament amb el
tècnic supervisor de l’obra, tot sol·licitant la pròrroga del contracte Mixte de Subministre,
elaboració, col·locació i posta en marxa de sistemes de promoció i coneixement del
territori, per un termini fins al 30 d’abril de 2015.
Atès l’Informe de Secretaria de data 3 de març de 2015 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, la Junta de
Govern Local, adopta per unanimitat el següent
ACORD
PRIMER. Acordar la pròrroga del contracte Mixte de Subministre, elaboració,
col·locació i posta en marxa de sistemes de promoció i coneixement del territori, la
durada inicial del qual era de dos mesos, per un període de fins el 30 d’abril de 2015.
SEGON. Notificar aquest Acord a l’empresa Excavacions J. Tura, S.L., i citar-lo per a la
formalització de la pròrroga.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris
per a la consecució del 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, el Secretari, en dono fe.

