
    ESBORRANY ACTA 32/2015 

 

     SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 10 DE SETEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el deu de setembre 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  extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. 

Sergi Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i 

Armengol. Hi assisteix  també la senyora Ma. Mercè Rossell i Rius. Actua com a Secretària la 

Sra. Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del 

matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

PRIMER.  APROVACIÓ ACTES DEL DIA 7, 22 I 29 DE JULIOL 

 

Per unanimitat són aprovats els esborranys de les actes corresponents a les sessions del dia 7, 

22 i 29 de juliol amb núm. 26/2015, 27/2015 i 28/2015, respectivament. 

 

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES 

 

Per unanimitat, s’acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/52, de data  8/9/2015 , per 

un import 82.830,84 €. 

 

1.2) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2015/53, de data  9/9/2015 , per 

un import 142.743,14 €. 

 

1.3) Aprovar l’autorització de les despeses representades  per la relació de documents núm. 

A/2015/40, de data 9/9/2015, per un import 9.247,70 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.4) Exp. 881/2015.- Aprovar el contracte menor per a la 1ª neteja de l’escola Benaula  a 

càrrec de l’empresa INGESAN S.A. pel preu de 8.829,37 €, IVA inclòs.  

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 



La Junta de Govern Local, acorda: 

 

2.1) Aprovar les liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de 

béns de domini públic local – caixers automàtics d’entitats d’estalvi i bancàries que donin a la 

via pública, any 2014, relacionades en document adjunt,  per un import total de 1.116,00 € 

 

TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 

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

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

acords: 

 

3.1) EXP. 552 / 2015.- A petició de la Sra. --------- s’ha tramitat expedient en relació a la 

sol·licitud de modificació de parcel·lació  per a la inscripció registral de les finques de 

Malavella Park, 56-A i 57-A - c/ Sant Miquel de les Formigues, 15 i 17,  segons la seva 

declaració: 

 

...... 

 

Primer.- Atorgar  la modificació de parcel·lació les finques de Malavella Park, 56-A i 57-A - 

c/ Sant Miquel de les Formigues, 15 i 17,   d’acord a la documentació aportada signada per 

l’arquitecte Tècnic Emili Bota i Solà, visat nº V/W.15.0906 de data  04/06/2015, amb els 

següents aclariments: 

...... 

 

3.2) EXP. 676/2015.- --------.- Concedir llicència per reformar interior d'habitatge a c/ Víctor 

Català, 16, bx, 1a. 

..... 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

A proposta de les respectives regidories, s’acorda: 

 

PERSONAL 

 

4.1) Exp. 25/2012.- Vista la valoració del període de pràctiques de l’Agent amb resultat 

d’APTE, es proposa a la  Junta de Govern Local, el Sr. PERE MARTINEZ DOMINGUEZ, 

amb DNI núm. ------, pel seu nomenament com a funcionari de carrera, agent de la policia 

local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala 

bàsica, grup de titulació C-2. 

 

D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 

locals, es classifica als efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1. 

 

Aquest nomenament és amb efectes 23 de juliol de 2015. 

 

 

4.2) Exp. 25/2012.- Vista la valoració del període de pràctiques de l’Agent amb resultat 

d’APTE, es proposa a la  Junta de Govern Local, el Sr. JUAN M. JIMENEZ FERNANDEZ 



amb D.N.I. núm.  --------, pel seu nomenament com a funcionari de carrera, agent de la policia 

local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala 

bàsica, grup de titulació C-2.  

 

D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 

locals, es classifica als efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1. 

 

Aquest nomenament és amb efectes 23 de juliol de 2015. 

 

4.3) Exp. 669/2015.- Davant la renúncia de la titular de la plaça de mestra de la llar d’infants, 

es proposa i la Junta de Govern acorda aprovar la contractació de la persona que ocupa el 

primer lloc en la borsa de treball resultant del procés de selecció, la Sra. Teia Juanals 

Figueras, amb DNI núm. -----, amb el règim establert a les bases de selecció. 

 

4.4) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

- JOSEP MA. CASAS, tècnic cultura, 7 i 8  i 17 i 18 de setembre (4 dies laborables), 19,20 i 

21 d’octubre (3 dies laborables) i del 2 al 22 de novembre de 2015 (15 dies laborables). 

-NURIA RIURO, tècnica joventut, del 21 de setembre al 6 d’octubre (11 dies laborables). 

- JOSEP GAUCHIA, administratiu, del 5 al 14, 16 i 18 de setembre de 2015 (8 dies 

laborables), en substitució de les aprovades en data 27/5/2015).  

 

 

4.5)  Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal: 

 

- BRIGIDA MOLINA MONTILLA , educadora llar infants,  grup C1, amb data efectes  

18/8/2015. 

 

BENESTAR SOCIAL 
 

4.6) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució a ---------,  

amb domicili a C/ Nou, 58, 2,2, com a titular no conductor, amb número ------, i amb validesa 

fins al 12/2020. 

 

 

LLAR D’INFANTS 

 

4.7) Acceptar la Baixa la Llar d’Infants de ---  pel curs P-1. 

 

4.8) Acceptar canvi horari sol·licitat, per  l’usuari de la Llar d’Infants -------, del curs P-1. 

 

 

ALTRES 

 

4.9) Exp. 228/2014.- Finalització Mercat Ecològic- Fundació Emys 

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. Montserrat Casalprim de renúncia de la Fundació Emys de 

l’autorització que té aquesta entitat atorgada  per a la realització  d’un Mercat Ecològic, i 



d’acord amb la clàusula d’extinció que preveu la renúncia del concessionari com una de les 

mateixes. 

 

Vist l’informe emès en relació al compliment de les obligacions tributàries de l’entitat, la 

Junta de Govern Local es dóna per assabentada i conclosa dita autorització. 

 

4.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0020367, a nom de ------ amb DNI ------, per 

infracció de l’ Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

Fets 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 24/07/2015 08:20 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100014 

c. Agent denunciant: 014  

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: DS MAS BOADA-UR TOURIST CLUB 14 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ord. 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. 

 

La Junta de Govern acorda: 

 

1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2015/0020367 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 la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència, 

urbanitzacions i joventut, com a instructora 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) Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm. 2014/0037590 Proposta de resolució contra ------ per infracció de l’article 

94.2 del Reglament General de Circulació. 

 

Fets. 

 

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 0370314000020 de 12/10/2014 a les 20:58 

hores a AV DOCTOR FUREST, 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. del Reglament 

General de Circulació. 

 

2. El dia 04/12/2014 l’interessat/da presenta escrit d’al·legacions manifestant: 

  

 Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al·lega que les 

dades del fet denunciat indican que la infracció es per estacionar el vehicle en una 

zona senyalitzada per l’ús exclusiu de minusvàlids, que aquesta infracció no es 

correcte, ja que ell va estacionar sobre la vorera durant menys de 5 minuts per 

ajudar a la seva filla a carregar una bicicleta al tren. 

 Si bé es una zona on no es pot aparcar, en cap cas es una zona senyalitzada per l’ús 

de minusvàlids.  

 

Fonaments de dret. 

 

La simple manifestació dels fets sense exercir el més mínim esforç probatori no pot produir 

per sí mateixa la pretesa nul·litat de les actuacions. Per això, el recurrent ha d'atenir-se al que 

es disposa per aquest procediment en l'article 13 del Reglament del Procediment Sancionador 

en matèria trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat de viària, aprovat mitjançant 

Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer. 

 

D'altra banda i tenint en compte que qui realitza 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 . El citat precepte estableix el 

següent:  "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, s'han aportat 

elements probatoris que poden desvirtuar el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.   

 

Donat que en relació a la denúncia formulada s'aprecien circumstàncies que determinen la 

manca de tots els requisits formals que exigeix l'article 74.2 del Real Decret Legislatiu 339/90 

de 2 de març, pel que s'aprova el  Text Articulat de  la Llei sobre Tràfic, Vehicles a Motor i 

Seguretat Viària, cal estimar d'ofici el defecte de forma de la mateixa entenent que no s'ha de 

seguir amb el procediment sancionador. 



 

De l'examen dels documents presentats es desprèn la veracitat dels fets, considerant-se 

suficient als efectes perseguits per l'interessat. 

 

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 acorda: 

 

1. DESESTIMAR les al·legacions formulades per -------- contra la denúncia de 

referència. 

2. SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions. 

3.   NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat. 

 

4.12) Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm. 2014/0038903 Proposta de resolució contra ----- per infracció de l’article 

042.04 de l’Ordenança Municipal de Circulació. 

 

Fets. 

 

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 0370314000051 de 27/10/2014 a les 17:18 

hores a CL COSTA BRAVA, pel fet de “No obeir un senyal d'agent regulant la 

circulació.”, es va incoar el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet 

vulnera el que estableix l’article 042.04 de l’Ordenança Municipal de Circulació. 

 

2. El dia 19/01/2015 l’interessat/da presenta escrit d’al·legacions manifestant: 

  

 Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al·lega que en el 

moment de la denúncia va anar a buscar als seus fills a l’escola, i que en el 

moment en que accedia al carrer Costa Brava l’agent li va fer un alto que va obeir 

de seguida. 

 La manera es que estava col·locat el cotxe policial sense obstaculitzar el pas dels 

vehicles portava a confusió, ella va interpretar com una precaució doncs era horari 

escolar.   

 

Fonaments de dret. 

 

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.  

 

Segons l’informe realitzat per l’agent, aquest indica que efectivament va donar l’alto al 

vehicle, i que aquest va fer cas a les indicacions. Que es va demanar a la Sra. --- que donés la 

volta ja que no podia continuar circulant per aquell carrer ja que es trobava tallat. Que la 

interessada li va dir a l’agent que no estava conforme amb la denúncia i que la senyalització 

no era correcte. 

Que un cop vistes les al·legacions de la interessada, s’observa que l’article escollit per a la 

denúncia no es el correcte, sinó que el correcte seria l’article 42.3 pel fet de: No obeir una 

senyal de prohibició dinàmica (vehicle logotipat tallant el sentit de la circulació)    

 

Donat que en relació a la denúncia formulada s'aprecien circumstàncies que determinen la 

manca de tots els requisits formals que exigeix l'article 74.2 del Real Decret Legislatiu 339/90 

de 2 de març, pel que s'aprova el  Text Articulat de  la Llei sobre Tràfic, Vehicles a Motor i 

Seguretat Viària, cal estimar d'ofici el defecte de forma de la mateixa entenent que no s'ha de 

seguir amb el procediment sancionador. 

 

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 acorda: 

 

1. ESTIMAR les al·legacions formulades per -------- contra la denúncia de referència. 

2. SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions. 

3.   NOTIFICAR la present resolució a l’interessat. 

 

4.13) Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm. 2015/0003911 Proposta de resolució contra ------- per infracció de l’article 

031.01.A de l’Ordenança Municipal de Circulació. 

 

Fets. 

 

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 0370315000089 de 20/02/2015 a les 23:56 

hores a CL JOSEP MARIA SERT, pel fet de “Estacionar damunt la voravia”, es va incoar 

el corresponent procediment sancionador ja que aquest fet vulnera el que estableix 

l’article 031.01.A de l’Ordenança Municipal de Circulació. 

 

2. El dia 19/03/2015 l’interessat/da presenta escrit d’al·legacions manifestant: 

  

 Que mostra la seva disconformitat amb els fets denunciats ja que al·lega que van 

anar a recollir als seus fills a casa uns amics i van deixar el cotxe parat un moment 

al carrer.  



 Que en tot el carrer no hi ha cap senyal de prohibit estacionar i al no ser del 

municipi desconeixem si hi ha alguna normativa interna de l’Ajuntament que ho 

prohibeixi.  

 

Fonaments de dret. 

 

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. 

 

Les voreres són espais reservats a l'ús exclusiu dels vianants, essent-ne d'altres, com el fet 

denunciat, manifestació única d'accions que impedeixen la normal utilització de la via pública 

per la resta d'usuaris que es desplacen a peu, i constituint la seva utilització com a 

estacionament de vehicles una acció indeguda dels conductors que subjectivament emparats 

en interessos de caire personal els superposen sobre l'interès general que radica en el racional 

i equitatiu ús de les vies públiques.  

 

De les al•legacions del recurrent es dedueix clarament la comissió de la infracció i en 

conseqüència resta acreditada la idoneïtat de la sanció.  

 

Segons l'article 92.1 i 2 del Real Decret Legislatiu 339/90 de 2 de març, pel que s'aprova el 

Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Vehicles a Motor i Seguretat Viària: "El plazo de 

prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses para las infracciones 

leves y seis meses para las infracciones graves y muy graves". 

 

"El plazo de prescripción comenzará a constar a partir del mismo día en que los hechos se 

hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la 

que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio 

y se practiquen con otras Adminsitraciones, Instituciones u Organismos. También se 

interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78. La 

prescripción se reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no 

imputable al denunciado". 

 

Posades les actuacions de l'expedient en relació, es comprova que han transcorregut els tres 

mesos que estableix el Reglament per a la prescripció de l'acció per sancionar. 

 

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 acorda: 

 

1. ESTIMAR les al·legacions formulades per ------- contra la denúncia de referència. 

2. SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions. 

3.   NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat. 

 

 

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.      

 


