
    ESBORRANY ACTA 43/2015 

 

     SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 2 DE DESEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el dos de desembre 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. Sergi 

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

Armengol. Hi assisteix també la senyora Maria Isabel Reig Montero i 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. 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/2015/71, de data  1/12/2015, per 

un import 45.439,34 €. 

 

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

A/2015/53, de data 1/12/2015, per un import 2.761,76 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.3) Exp. 238/2015.- Aprovar el pagament de la subvenció màxima per cobrir el dèficit de la 

concessió administrativa de l’explotació de la piscina municipal i bar de la temporada 2015, a 

l’empresa SPORTGEST 3000 S.L., per import de 6.198,93 €. 

 

SEGON. ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

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

 

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

especial de béns de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica 

ENERGY STROM XXI SL,  equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per 

l’empresa durant els períodes: 

 2n. Trimestre 2015: 30,79 € 

 3er. Trimestre 2015: 53,29 €. 



 

2.2) Aprovar l’anul·lació del rebut de Quota única de Carla Lopez Robledillo, per  haver 

justificat la no assistència a l’activitat. 

 

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. 1080/2015.- .......- Concedir llicència per connexió a clavegueram a Can Carbonell, 

249 - C/ del Bosc, 10. 

.. 

 

3.2) EXP. 1114/2015.- ---------.- Concedir llicència per connexió a clavegueram a Llac del 

Cigne, 163. 

.... 

 

 

QUART. ALTRES ASSUMPTES 

 

Així mateix, la Junta de Govern per unanimitat, acorda: 

 

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

 

- MERCÈ BARNADAS, tècnica auxiliar biblioteca, el 7 de desembre de 2015 (1 dia 

laborable). 

- DAVID AGUILÀ, TAG, el 7 de desembre de 2015 (1 dies laborable). 

- MONICA SALINAS, Auxiliar administrativa, el 4, 7 i 9 de desembre de 2015 (3 dies 

laborables). 

 

4.2) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants de la nena -----. 

 

4.3) Aprovar el conveni de pràctiques curriculars no remunerades amb l’estudiant de 

l’Institut- Escola d’Hoteleria i Turisme de Girona, --------- a realitzar a l’Oficina de Turisme 

pel període comprès entre el 4 de gener i el 8 de maig de 2016. 

 

4.4) Proposta de la regidoria de l’Àrea de Cultura 

 

En  informe de data 25 de novembre el tècnic de cultura emet informe en el que inclou una 

relació d’olis i aquarel·les resultants del concurs de pintura ràpida que se celebra anualment, i 

que no han estat ni reclamats ni recollits  pels concursants. 

 

Aquest material que no és utilitzable  per l’Ajuntament, i resta dipositat al magatzem, es 

considera que podria cedir-se gratuïtament a una entitat benèfica o solidària a fi que li permeti 

col·laborar en l’obtenció de recursos per a l’entitat i  les seves finalitats. 

 

Per tot l’exposat es proposa i la Junta de Govern Local, adopta els següents, 

 



Acords: 

 

D’acord  amb el que disposa l’art. 45 del reglament del patrimoni dels Ens Locals s’acorda 

cedir el que en resulti de la venda per subhasta en les activitats  de les 8 pintures procedents 

dels concursos de pintura ràpida dels anys 2010, 2012, 2013 i 2014 relacionats en l’informe 

esmentat  a la Marató de TV3 amb la finalitat que li permetin obtenir recursos que destinarà 

exclusivament als seus fins propis. 

 

Notificar aquest acord a l’entitat. 

 

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

les següents entitats : 

 

- CEIP LA BENAULA- 4.000 € 

- CEIP SANT ESTEVE- 6.000 € 

- REVISTA ESPIETA CEIP SANT ESTEVE – 640 € 

- ASSOCIACIÓ CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER- 365 € 

  

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

2015. 

 

------- 

 

4.6) Exp. 1086/2015.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL 

PROJECTE D’OBRES 

 

Atesa la necessitat sorgida en el municipi de dur a terme obres de millora a la xarxa de 

drenatge urbà del municipi de Caldes de Malavella, necessitat posada de manifest sobretot 

després de l’episodi de pluges per la darrera llevantada del mes d’agost, es va encarregar 

l’elaboració de 4 projectes corresponents a 4 actuacions per a dur a terme aquesta millora. El 

16 de novembre de 2015 va tenir entrada en aquest Ajuntament el projecte relatiu a la segona 

actuació, a la urbanització de Can Solà Gros I. 

 

Atès que s’ha emès informe per part de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 

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

resulta suficient.  

 

Atès que s’ha emès així mateix pel servei tècnic municipal l'informe de supervisió del 

projecte. 

 

Examinada la documentació que l'acompanya es proposa a la Junta de Govern Local, que 

aprova per unanimitat els acords següents: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d’obres de millora del drenatge urbà a Caldes de 

Malavella (Actuació 2 – Can Solà Gros I-). 

 

SEGON. Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de trenta dies 

mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell d'anuncis de 

l'Ajuntament. 



 

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

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

resolució. 

 

4.7) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035014, 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: 28/10/2015 20:42 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100034 

c. Agent denunciant: 006  

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

e. Article infringit: 61.27 

f. Import sanció: 1000,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17 

h. Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions 

que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61.27 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No complir les mesures de 

seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

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. 2015/0035014 a nom de ----- per presumpte 

infracció de l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No 

complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos 

considerats potencialment perillosos. 

 

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. 

 

 

4.8) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0034605, a nom de ---------- amb DNI -----, per 

infracció de l’ Ord. 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: 20/10/2015 19:39 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100032 

c. Agent denunciant: 007  

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

e. Article infringit: 61. 28 

f. Import sanció: 750,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17 

h. Fet denunciat:  Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense 

morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els 

llocs i espais públics en general. 

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

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61.28 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar als gossos considerats 

potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts 

comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

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. 2015/0034605 a nom de ------ per presumpte 

infracció de l’article 6128 de l’Ord. Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar als 

gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, 

en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

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. 

 

 

4.9) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2015/0035859, 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: 07/11/2015 21:38 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100040 

c. Agent denunciant: 010  

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

e. Article infringit: 61.28 

f. Import sanció: 750,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL SOTA 26 

h. Fet denunciat:  Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense 

morrió a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els 

llocs i espais públics en general. 

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

 

2. Els fets esmentats impliquen una presumpte infracció administrativa de l’article 61.28 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  Portar als gossos considerats 

potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies públiques, en les parts 

comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en general. 

 

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. 2015/0035859 a nom de -------- per presumpte 

infracció de l’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de:  

Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a les vies 

públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais públics en 

general. 

 

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. 

 

4.10) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0014119 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

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

 

j. Data i hora de la presumpte infracció: 19/06/2015 22:37 

k. Número de butlleta / Acta: 0370215100009 

l. Agent denunciant: 010 

m. Normativa infringida: Ord. Municipal de sorolls i vibracions 

n. Article infringit: 02.01 

o. Import sanció: 150,00 Euros 

p. Lloc de la denúncia: CL SERRALLONGA 614 

q. Fet denunciat: Pertorbar el descans nocturn dels veïns.(primera vegada) 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 02.01 de 

l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: Pertorbar el descans nocturn 

dels veïns.(primera vegada) 

 

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 02.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions 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. 2015/0014119 iniciat a nom de -------- per infracció de Ordenança 

Municipal de sorolls i vibracions. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 150,00 €. 

 

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

 

 

4.11) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0014117 iniciat a nom de -------- E per presumpta 

infracció de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

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

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 22/06/2015 03:56 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100007 

c. Agent denunciant: 010 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de sorolls i vibracions 

e. Article infringit: 02.01 

f. Import sanció: 150,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL SERRALLONGA 

h. Fet denunciat: Pertorbar el descans nocturn dels veïns.(primera vegada) 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 02.01 de 

l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: Pertorbar el descans nocturn 

dels veïns.(primera vegada) 

 

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 02.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions 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. 2015/0014117 iniciat a nom de --------- per infracció de Ordenança 

Municipal de sorolls i vibracions. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 150,00 €. 

 

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

 

 

4.12) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0014116 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: 18/06/2015 21:07 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100005 

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 LLAC-UR LLAC DEL CIGNE 

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. 2015/0014116 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. 

 

 

4.13) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0020367 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: 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 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. 2015/0020367 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. 

 

 

4.14) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA 

 

Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0016226 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: 03/07/2015 20:47 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100011 

c. Agent denunciant: 003 

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

e. Article infringit: 127. C 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV VERGE DE MONTSERRAT  

h. Fet denunciat: Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol 

naturalesa(runes,electrodomèstics,residus de jardineria i d'altres materials) 

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

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 127.C de 

l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: Dipositar-hi o 

abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa(runes,electrodomèstics,residus de 

jardineria i d'altres materials) 

 

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

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

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 127.C 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. 2015/0016226 iniciat a nom de -------- per infracció de Ordenança 

Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

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

 

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

 

4.15) Assumpte: 

 

Acord de sanció de l’ expedient sancionador núm. 2015/0012101, per infracció de l’ article 20 

del Reglament General de Circulació. 

 

Fets 

 

1. En data 31/05/2015 03:19 l’agent de la policia local amb núm. d’identificació   va efectuar 

la denúncia núm. 0370215000008 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 DOCTOR FUREST 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 AREM 0011 marca Dräger, model Alcotest 7110 

MK-III 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 2015/0012101 , 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. D’acord acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 

delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 

115/2015 de data 19/06/2015, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona, núm.135, de data 15/07/2015 

 



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: 

 

APROVAR la proposta de resolució efectuada per la instructora de la Intervenció a 

l’expedient  número  2015/0012101   

 

IMPOSAR  la sanció de la multa per un import de 500 € i la pèrdua de 4 punts del 

permís/llicència de conducció a ------- que consta a l’ expedient, com a responsable d’ una 

infracció de caràcter molt greu de l’ article 20 del Reglament General de Circulació. 

 

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. 

 

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) Expedient 1123/2015.-  INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

 

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 24 de novembre 

de 2015 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 d’incoació de procediment d’ordre d’execució:  

 

ANTECEDENTS DE FET  

 

PRIMER. Mitjançant informe dels serveis tècnics de data 24 de novembre de 2015, es posa 

de manifest que a la parcel·la situada al carrer de les Roques, número 6, de Caldes de 

Malavella, amb referència cadastral 4117410DG8341N0001PF, propietat de RIFRIAL, SL 

segons consta a les dades cadastrals vigents, presenta el següent estat: 

 

 Parcel·la edificada, corresponent a l’antic Hostal Ribot. Es tracta d’un pati tancat 

mitjançant un mur d’obra i una tanca metàl·lica.  

 

 Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot 

de tipus sanitari.  

 

 Presència de residus sòlids urbans: plàstics, papers, fustes,...  

 

 Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint la via pública.  

 

 Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

 



 Pati en estat d’abandonament, amb una obertura que fa que sigui accessible des del C/ 

Josep Soler.  

 

TERCER. En data 25 de novembre de 2015 el Tècnic d’Administració General emet informe 

jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
  

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

  

— L’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme. 

— L'article 77 i següents del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística, 

aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014. 

— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

  

Per tot l’exposat, de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, i atès que l’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la 

Junta de Govern Local en virtut de la delegació de competència efectuada per Decret 

d’Alcaldia 115/2015 de data 19 de juny de 2015 (BOPG 15/07/15), qui subscriu eleva a 

aquest òrgan la següent 

PROPOSTA D’INCOACIÓ 

 

PRIMER. Incoar el corresponent expedient administratiu per a la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes legalment respecte la parcel·la situada 

al carrer de les Roques, número 6, de Caldes de Malavella, amb referència cadastral 

4117410DG8341N0001PF, propietat de RIFRIAL, SL, consistent en les següents actuacions: 

 

 Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes 

vegetals i tota la vegetació seca.  

 

 Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

 

 Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.  

 

 Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els 

residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

 Prendre les mesures necessàries per evitar l’accés al pati.  

 

 Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant 

la via pública com la vorera.  

 



 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 87 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 

qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu (10) dies, als efectes que pugui comparèixer i tenir 

accés a l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que 

estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent o, en 

el seu cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions. 

 

TERCER. Tot l’anterior s’entén sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

QUART. Notificar el present acord a l’interessat, RIFRIAL, SL, propietari de la parcel·la.  

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

4.17) Expedient 1125/2015.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

 

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals de data 24 de novembre 

de 2015 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 d’incoació de procediment d’ordre d’execució:  

 

ANTECEDENTS DE FET  

 

PRIMER. Mitjançant informe dels serveis tècnics de data 24 de novembre de 2015, es posa 

de manifest que a la parcel·la situada a la Plaça Mestre Mas i Ros, número 3, de Caldes de 

Malavella, amb referència cadastral 4016417DG8341N0001UF, propietat de la Sra. ------ 

segons consta a les dades cadastrals vigents, presenta el següent estat: 

 

 Parcel·la edificada amb un pati posterior.  

 

 Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i 

tot de tipus sanitari.  

 

 Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

 

 Presència d’elements que generen aigua estancada i poden esdevenir focus de cria 

de mosquits i comportar problemes de tipus sanitari (pots i altres elements).  

 

TERCER. En data 25 de novembre de 2015 el Tècnic d’Administració General emet informe 

jurídic en relació amb la legislació aplicable i el procediment a seguir.  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
  



La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

  

— L’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme. 

— L'article 77 i següents del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística, 

aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014. 

— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

  

Per tot l’exposat, de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, i atès que l’òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la 

Junta de Govern Local en virtut de la delegació de competència efectuada per Decret 

d’Alcaldia 115/2015 de data 19 de juny de 2015 (BOPG 15/07/15), qui subscriu eleva a 

aquest òrgan la següent 

 

PROPOSTA D’INCOACIÓ 

 

PRIMER. Incoar el corresponent expedient administratiu per a la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes legalment respecte la parcel·la situada 

a la Plaça Mestre Mas i Ros, número 3, de Caldes de Malavella, amb referència cadastral 

4016417DG8341N0001UF, propietat de la Sra. --------, 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 puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques 

encomanades.  

 

 Eliminar tots els recipients que puguin acumular aigua de pluja i prendre les 

mesures necessàries per evitar que es tornin a omplir i esdevinguin un focus de 

cria de mosquits.  

 

 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 87 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 

qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es concedeix a la 

interessada un termini d’audiència de deu (10) dies, als efectes que pugui comparèixer i tenir 

accés a l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que 

estimi pertinents. Transcorregut aquest termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent o, en 

el seu cas, s’acordarà l’arxiu de les actuacions. 

 

TERCER. Tot l’anterior s’entén sens perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 



 

QUART. Notificar el present acord a la interessada, la Sra. -------, propietària de la parcel·la.  

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

4.18) Expedient 1132/2015.- Responsabilitat Patrimonial  

            

INFORME - PROPOSTA  
           

En relació amb l’expedient de responsabilitat patrimonial iniciat a instància de l’interessat, un 

cop examinada la sol·licitud i la seva adequació a la normativa aplicable, s’emet el següent 

informe-proposta de resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reial 

Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb base als següents, 

  

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 
  

En data 23 de novembre l’Ajuntament rep, amb registre d’entrada 7029, reclamació de 

responsabilitat patrimonial de l’Administració realitzada per part de la Sra. Yolanda Vila 

Morales en representació de la Sra. -------, mitjançant la qual es sol·licita una indemnització 

per 2.344,36 euros com a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats per la caiguda d’un 

arbre a sobre del vehicle de la interessada estacionat al carrer Trasmuralla de Caldes de 

Malavella el dia 1 de novembre de 2015. 

 

Examinat l’escrit de reclamació, es corrobora que concorren els requisits previstos a l’article 6 

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.  

 

No obstant, atès que la reclamació la formula la Sra. Yolanda Vila Morales, advocada de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en representació de la presumpta lesionada, la 

Sra. ------------, i en la documentació annexa no s’incorpora cap acreditació de la representació 

tal i com prescriu l’article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i 

Procediment Administratiu Comú, correspon requerir a l’interessat l’esmena de la sol·licitud, 

de conformitat amb l’article 71 de l’esmetada Llei 30/1992, per a que aporti l’acreditació de la 

representació per qualsevol mitjà admès en dret que deixi constància fidedigna o mitjançant 

declaració en compareixença personal de l’interessat.  

 

Així doncs, en compliment de l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, el que subscriu 

eleva la següent proposta de resolució:         

  

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
           

PRIMER. Requerir a la Sra. Yolanda Vila Morales per tal que en un termini no superior a 

deu (10) dies a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord acrediti la 

representació de la Sra. ----- per qualsevol mitjà admès en dret que deixi constància fidedigna 

o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat. 

  



SEGON. Traslladar aquesta resolució a la interessada, amb l’advertiment que, transcorregut 

el termini indicat sense l’aportació de la documentació i justificants requerits, s’entendrà per 

desistit en la sol·licitud i s’acordarà l’arxiu de l’expedient. 

    

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.19)  Contractació personal laboral. 

 

S’acorda la contractació de la Sra. Mercè Omedes Matas com a Tècnic d’Administració 

General en règim laboral a temps parcial, 21 hores a la setmana, en substitució de la Sra. Judit 

Valls Salada que es troba de baixa per maternitat. 

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del 

contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.      



 


