
    ESBORRANY ACTA 35/2015 

 

     SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 7 D’OCTUBRE DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el set d’octubre 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 en primera convocatòria amb assistència de les Sres. Àngela Ma. Frigolé i 

Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i Armengol i amb l’absència excusada del 

Sr. Sergi Mir i Miquel. 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.- 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/2015/60, de data  6/10/2015 , per 

un import 116.846,63 €. 

 

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

A/2015/43, de data 6/10/2015, per un import 9.018,77 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

   

 

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: 

 

2.1) EXP. 360/2015.- CONSTRUCCIONS CASES 2007 SL.- Aprovar la devolució de la 

fiança per gestió de runes d’import 150 € corresponent a l’exp. 907/2014 per l’obra 

de col·locar gres i pavimentar a Can Carbonell, 631. 

 

2.2) EXP. 358/2015.- CONSTRUCCIONS CASES 2007, SL.- Aprovar la devolució de la 

fiança per gestió de runes d’import 150 € corresponent a l’exp. 1221/2014 per l’obra de posar 

sòcol de pedra sobre paviment existent a Can Carbonell, 631. 

 



2.3) EXP. 693/2015.- NOXTATXON, SL.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de 

runes d’import 150 € corresponent a l’exp. 560/2015 per l’obra de reparar pilar a Llac del 

Cigne, 598. 

  

2.4) EXP. 761/2015.- ----..- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge 

unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF A1-09, amb llicència d’obres exp. 263/2013.  

.. 

  

2.5) EXP. 763/2015.- FLINDER DATA, S.L..- Concedir llicència de primera ocupació per un 

habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a PGA GOLF A1-11, amb llicència d’obres exp. 

212/2012. 

... 

 

2.6) EXP. 715/2015.- -------.- Concedir llicència per construir un habitatge unifamiliar aïllat a 

Llac del Cigne, 163. 

... 

 

2.7) EXP. 560/2015.-   NOXTATXON, SL.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança 

Municipal reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i 

d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual 

s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs 

realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació. 

  

Atès que en data 02/10/2015, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a reparar pilar de mur malmès a Llac del 

Cigne, 598. 

  

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

l’alcalde múm. 115/2015 de 19 de juny, acorda: 

  

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

referent a reparar pilar de mur malmès a Llac del Cigne, 598, sense perjudici de les futures 

que es portin a terme. 

  

Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de 

la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament. 

  

Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra 

comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva 

realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada. 

  

... 

 

2.8) EXP. 948/2015.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència 

per ampliar traçat atorgat en la llicencia ex. 674/2015, obrint cata de 6 x 0,3 m2 per instal·lar 

presa (ref. 150324GIC) a c/ Montserrat Roig, 5. 

....... 

  



TERCER.- ALTRES ASSUMPTES 

 

A proposta de les respectives regidories, s’acorda: 

 

 PERSONAL 

 

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

 

- CARLOS GARCIA RUIZ, policia local,  grup C1, amb data efectes  1/10/2015. 

- ANDRES MARTIN MARTIN, peó de la brigada d’obres, grup AP, amb data efectes 

5/10/2015. 

- JOSE GIMENEZ ALVAREZ, peó de la brigada d’obres, grup AP, amb data efectes 

5/10/2015. 

- SERGI GANDARA DORRIO, peó de la brigada d’obres, grup AP, amb data efectes 

17/10/2015. 

 

3.2) Autoritzar l’assistència a la jornada organitzada per Xaloc el dia 9/10/2015 a la Sra. Ana 

Peñas.  

 

 ENSENYAMENT/ LLAR D’INFANTS 

 

3.3) Autoritzar els canvis d’horari d’assistència a la Llar d’Infants dels nens: 4 

... 

 

 BENESTAR SOCIAL 

 

3.4) Exp. 221/2015.- Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 6 

d’octubre de 2015, d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per 

unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Aprovar els Ajuts per a les activitats d’educació i esports permanents 2015-2016, a 

les sol·licituds que figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que 

s’hi indica. 

 

SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva 

acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al 

següent: 

Avisar en cas de no assistència a les activitats. 

Respectar les normes que regeixen pel normal desenvolupament de l’activitat. 

Assumir la part restant de l’import no becat. 

 

3.5) Exp. 221/2015.- Atès l’informe realitzat  per la Comissió d’Avaluació, en data 7 

d’octubre de 2015, d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per 

unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Aprovar els Ajuts per a l’activitat de reforç escolar  de secundària a les sol•licituds 

que figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que s’hi indica. 

.  



 

SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva 

acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al 

següent: 

- Complir el Pla de treball de l’alumne i/o família sol·licitant, establert amb els serveis 

socials. 

 

3.6) Expedir el duplicat de la targeta d’aparcament per titular conductor , amb vigència fins a 

22 de juny de 2021, al Sr. -----, amb núm. 74/2011. 

 

 

 OBRES I SERVEIS 

 

3.7)  Exp. 735/2015.- Aprovació definitiva projecte Reguladors de flux  

 

Atès que amb data 7 d’agost de 2015, s'aprovà inicialment el projecte d’instal·lació de 

Reguladors de flux a les instal·lacions d’enllumenat públic a Can Solà Gros II i Can 

Carbonell, va ser sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies i es publicà en 

el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d’instal·lació de Reguladors de flux a les 

instal·lacions d’enllumenat públic a Can Solà Gros II i Can Carbonell, redactat per l’Enginyer 

Assessor Municipal, amb un pressupost de 31.661,19 €. 

 

...... 
 

3.8) Exp. 571e/2015.- Treballs de serralleria al pavelló municipal 

 

Vist l’expedient tramitat, la Junta de Govern Local acorda: 

 

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu  als Treballs de serralleria al pavelló municipal  

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Castelló Martí 2008 S.L. 

CIF B 17983115 per un import de 8.304,00 € i 1.743,84 € d'IVA. 

 

....... 

 

3.9) Exp. 874/2015.- Contracte menor tala pollancres Camp de futbol 

 

Vist l’expedient tramitat, la Junta de Govern Local acorda: 

 

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu  a   tala de 18 pollancres del Camp de Futbol  

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista JARDINERIA GIRONA, 

SLU amb NIF/CIF B-17656315 per un import de 6.450,00 euros i 1.354,50 euros d'IVA. El 

termini d’execució serà de 10 dies. 

 

......... 



 

 EXPEDIENTS SANCIONADORS 

 

3.10) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0025391, 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. Data i hora de la presumpte infracció: 13/08/2015 13:57 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100026 

c. Agent denunciant: 007  

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: CL PUIGSACALM 48 

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’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. 2015/0025391 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 al la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i 

Convivència 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. 

 

3.11) Identificació de l’expedient 

 



Resolució de l’expedient núm. 2015/0011451 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 23/05/2015 22:58 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100001 

c. Agent denunciant: 003 

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: AV ONZE DE SETEMBRE  

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

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

 

2. Els fets esmentats implicaven 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. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de --------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va 

formular la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 

del Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets 

constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin 

formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor 

probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o 

interessos puguin aportar els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  



1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0011451 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

3.12) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0013339 iniciat a nom de --------- per presumpta 

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

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 14/06/2015 12:08 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100004 

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: CL  SANT ESTEVE 32 

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

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

 

2. Els fets esmentats implicaven 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. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va 

formular la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 

del Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets 

constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin 



formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor 

probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o 

interessos puguin aportar els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0013339 iniciat a nom de -------- per infracció de Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

3.13) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0014922 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 23/06/2015 19:24 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100010 

c. Agent denunciant: 014 

d. Normativa infringida: Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 129. 01 

f. Import sanció: 300,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CM ANTIC A GIRONA 3 

h. Fet denunciat: L’ocupació o execució d’obres en el subsòl,sòl o espais elevats 

de la via pública sense prèvia llicència municipal. 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 129. 

01 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: L'ocupació o 

execució d'obres en el subsòl,sòl o espais elevats de la via pública sense prèvia llicència 

municipal. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de ------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular 

la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 129.01 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics 

estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 



 

2. Correspon a Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 

del Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets 

constatats per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin 

formalitzats en document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor 

probatori sense perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o 

interessos puguin aportar els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0014922 iniciat a nom de ------per infracció de Ordenança Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 300,00€. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

 

 ALTRES 

 

3.14) Es dóna compte del desistiment de l’interessat, ---- (exp. bidell Benaula), en el 

Procediment 27/2014 i d’haver quedat arxivat l’expedient. Els Regidors en queden 

assabentats. 

 

3.15) Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions nominatives del pressupost 2015 per 

a entitats escolars de primària, següents: 

 

AMPA  Llar d’Infants Ninots  600€ 

 

Segon.- L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de 

2015. 

 

..... 

 

3.16) Es dóna compta del contingut del correu electrònic tramès per la Sra. Pilar Ayuso, Jefe 

de Servicio de Coordinació con las Haciendas Locales, de la Delegación Especial de 



Economia y Hacienda de Barcelona, en relació a la devolució del saldo deutor de la liquidació 

definitiva de l’exercici 2013, de la Participació Municipal dels Tributs de l’Estat. Els Regidors 

en queden assabentats i manifesten la no adhesió a la Disposició addicional desena del Real 

Decret-ley 17/2014, de 26 de desembre. 

 

 

3.17) Exp 965/2015. Convocatòria Auxiliar Tècnic Informàtic. 

  

Vista la provisió de l’alcaldia  en relació a la  necessitat sorgida  per a cobrir temporalment  la 

plaça vacant  de la plantilla municipal  corresponent  a un auxiliar tècnic informàtic  en règim 

de personal laboral temporal , s’ha de procedir a convocar  el  concurs- oposició, 

 

Acreditat a l’expedient la urgència del procés i la declaració de serveis prioritaris que afecten  

la prestació de serveis públics essencials, per part de la Junta de Govern Local del dia 

26/08/2015. 

  

Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la citada selecció de personal, 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 

les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de 

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 135, 

de data 15/07/2015, 

 

Es proposa i la Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 

  

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, en els termes en que figuren en 

l'expedient. 

  

SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el 

Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 

Taulell d'Edictes de l'Ajuntament i la Seu electrònica. L'anunci en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, sent la data d'aquest anunci la que servirà per al còmput del termini 

de presentació d'instàncies. 

  

3.18) L’Ajuntament de Caldes de Malavella va concórrer  a la concessió de subvencions per 

al suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva de la Diputació de 

Girona al programa A4. de Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins  

d’esports individuals que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior, a 

petició de la Sra. ------- que actua en nom i representació de la Sra. ------.  

 

La Sra. ------  ha presentat a l’Ajuntament de Caldes de Malavella acreditació de despesa per 

import de 341,34€.  

 

El programa municipal es concreta en la tramitació davant l’administració provincial de la 

sol·licitud de la interessada, i en transferir-li l’ajut que per aquella li pugui ser atorgat. 

 

A fi i efecte d’acreditar aquest import a la subvenció  de la Diputació de Girona que es 

prengui raó de la factura presentada, es tramiti la documentació de justificació i  es procedirà 



a liquidar dit import en el  moment que la Diputació aboni la subvenció corresponent.  La 

despesa màxima que s’aprova per aquest projecte és de 341,34€.   

 

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.      

 


