ESBORRANY ACTA 8/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 2 DE MARÇ DE 2016

A Caldes de Malavella, el dos de març de dos mil setze, 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 assisteixen també les senyores Ma. Mercè Rossell i Rius i Maria Isabel Reig Montero.
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DELS DIES 10 i 19 DE
FEBRER.
Per unanimitat son aprovades les actes núm. 5/2016 i 6/2016, corresponent a les sessions del
dia 10 i 19 de febrer de 2016, 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/2016/8, de data 2/3/2016, per un
import 7.989,30 €.
1.2) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/9, de data 2/3/2016, per un
import 25.390,67 €.
1.3) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/9, de data 2/3/2016, per un import 2.753,21 €, que figura diligenciada a l’expedient.
TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:

2.1) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, per la companyia de telefonia fixa VODAFONE ESPAÑA SAU per
import de 73,04 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa
durant el 4t. Trimestre de l’exercici 2015.
2.2) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, pel subministrament de gas durant el 2015 de les següents
companyies:
- ENDESA ENERGIA SAU:
1.748,70 €
2.3) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns
de domini públic local, pel subministrament d’energia elèctrica durant el 2015 de les següents
companyies:
- ENDESA ENERGIA XXI SLU:
7.293,94 €
- ENDESA ENERGIA SAU:
24.819,28 €
- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL:
35.913,03 €
QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
3.1) EXP. 165/2016.- -----.- Concedir llicència per col·locar un tendal a Cra. Llagostera, 23.
....
3.2) EXP. 159/2016.- -----.- 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 01/03/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a substituir paviment exterior a Trav.
Taronja, 50.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a substituir paviment exterior a Trav. Taronja, 50, sense perjudici de les futures que
es portin a terme.
....
3.3) EXP. 181 / 2016.- MARTA GISPERT BUSQUETS.- Concedir llicència per instal·lar
caseta per a la venda d'articles de pirotècnia a Trav. Taronja, s/n al costat del Poliesportiu,
....

3.4) EXP. 76/2016.- ----.- Atès que en data 26 de febrer de 2016, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de
la Comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili
particular d’arnes d'abelles ubicades a Veïnat de Baix, 33 - Can Nofra.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015, de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a la Comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en
domicili particular d’arnes d'abelles ubicada a Veïnat de Baix, 33 - Can Nofra, d’un màxim de
15 arnes d’abelles per a autoconsum, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
...
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES
4.1) Expedient nº: 212/2016
Assumpte: CONTRACTACIÓ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A SERVEIS
TÈCNICS, RÈGIM FUNCIONARI INTERÍ, SUBSTITUCIÓ PER BAIXA LABORAL
Procediment: Selecció de Personal Interí procediment de màxima urgència
...
PRIMER. Contractar per tràmit de màxima urgència la senyora Verònica Paredes Zurera,
DNI 40347378L per a desenvolupar les tasques corresponents a auxiliar administratiu de
l’Àrea de Serveis Tècnics, en règim de funcionari interí, per la substitució de la funcionària de
carrera Montserrat Fernández Dalemus, amb efectes a 3 de març de 2016 fins a la finalització
de la baixa laboral d’aquesta.
...
4.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:
- JOSEP MA. CASTANYER, administratiu, del 15 al 18 de març de 2016 (4 dies laborables).
4.3) Autoritzar la Sra. Gemma Torras i Oliveras a assistir a un curs sobre Sòl no urbanitzable
el proper dia 10 de març, que organitza la Diputació de Girona.
4.4) Autoritzar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants del nen ---- al curs P-1 amb
efectes a 1 de març.
4.5) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants al curs P-2 del nen -----.
4.6) Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural per a l’any 2016 per un import total de 92.914 € i concórrer a la
convocatòria amb les actuacions que es descriuen a la proposta.

4.7) Exp. 221/2015.- Atès l’informe realitzat per la Comissió d’Avaluació, en data 23 de
febrer de 2016, 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.
....
4.8) Exp. 151/2015.- Vist l’informe de data 4 de febrer de 2016 de la direcció facultativa de
l’obra de millora de part del ferm i del clavegueram de la urbanització Can Carbonell- Fase I
que executa l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000 S.L., la Junta de Govern Local, acorda
aprovar l’acta núm. 1 de preus contradictoris per a la construcció d’un mur de contenció de
terres.
4.9) Exp. 192/2016.- Atesa la documentació aportada pel Sr. ----, adjunta a la sol·licitud de
llicència d’ocupació de la via pública per a la col·locació d’una terrassa, es va iniciar
l’expedient corresponent.
...
PRIMER. Atorgar la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. Josep Velasco Cremades, i
domicili a la Cra. de Llagostera, 156, per a la col·locació d’una terrassa pel període comprès
entre l’1 de març i el 31 d’octubre de 2016, en què s’hi instal·laran:
- Taules 2
- Cadires 8
...
4.10) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2015/0012825 a nom de ---...
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0012825.
....
4.11) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2015/0017492 Proposta de resolució contra -------- per infracció de l’article
18.2.B del Reglament General de Circulació.
.....
1.
2.

DESESTIMAR les al·legacions formulades per ------- contra la denúncia de
referència.
IMPOSAR la corresponent sanció de 200 €. i la pèrdua de 3 punts del permís/llicència
de conducció a la interessada com a responsable d’una infracció de caràcter greu de
l’article 18.2.B del CIR.

3.
4.

COMUNICAR la sanció des de la seva fermesa a la Direcció General de Trànsit
perquè sigui anotada en el Registre de Conductors i Infractors
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.

4.12) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002248, a nom de ---, per infracció de
l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.
.......
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0002248 a nom de ------ per presumpte
infracció de l’article 03.02 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de:
Pertorbar el descans nocturn dels veïns,en cas de reincidència.
....
4.13) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0002094, a nom de -----, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
...
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0002094 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.
.....
4.14) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0033678 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
....
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0033678 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.
...
4.15) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0033607 iniciat a nom ------ per presumpta infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0033607 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança
Municipal de tinença d'animals.

....
4.16) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0025391 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0025391 iniciat a nom de ----- per infracció de l’Ordenança Municipal
de tinença d'animals.
......
4.17) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0020285 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0020285 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança
Municipal convivència i ús dels espais públics.
.....
4.18) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0020237 iniciat a nom de ----- per presumpta infracció
de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
......
1.- APROVAR la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient
sancionador núm. 2015/0020237 iniciat a nom de ------ per infracció de l’Ordenança
Municipal convivència i ús dels espais públics.
......
4.19) Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER
INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2014/0042806 a
nom de ------.
.....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2014/0042806.
2. INICIAR els tràmits per obrir un nou expedient sancionador donat que la infracció
comesa no ha prescrit.
...
4.20) Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER
INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2014/0042807 a
nom de ----...
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2014/0042807.

2. INICIAR els tràmits per obrir un nou expedient sancionador donat que la infracció
comesa no ha prescrit.
.....
4.21) Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER
INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2015/0003985 a
nom de ------.
...
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0003985.
2. INICIAR els tràmits per obrir un nou expedient sancionador donat que la infracció
comesa no ha prescrit.
.....
4.22) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2013/0030427 a nom de ------.
...
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2013/0030427.
2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
.....
4.23) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2013/0030433 a nom de -----.....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2013/0030433.
2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
.....
4.24) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2013/0041012 a nom de ---....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2013/0041012.
2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
....
4.25) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm. 20140041014 a nom de ----....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2013/0041014.

2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
......
4.26) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2013/0043911 a nom ------.
.....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2013/0043911.
2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
.....
4.27) Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm.
2014/0020884 el qual prové de l’expedient 2013/0036998 a nom de ----....
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2014/0020884.
2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit.
....
4.28) Expedient: 160/2016
INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que s’ha realitzat obres sense comptar amb la corresponent llicència o sense adaptar-se a les
condicions de llicència a la parcel·la 16-I-I ubicada a la Urbanització Aigües Bones d’aquesta
localitat, el propietari del qual segons la informació cadastral és ------, 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
....
1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’Urbanisme i l’article 118 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig de 2014, procediment de protecció de la legalitat
urbanística, en relació a les obres de la barbacoa.
.....
4.29) Exp. 169/2016.- Expedient: 169/2016
INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que s’ha col·locat un rètol sense efectuar la comunicació prèvia a l’Av. Sant Maurici, 9 de
Caldes de Malavella, el propietari de l’immoble, segons la informació cadastral és RTMC
PROMOCIONS S.L i el titular de l’activitat és el -----, 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,
....
1r.- Incoar, de conformitat amb l’article 205 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
redactat per l’article 67 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’Urbanisme i l’article 267 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, procediment de restauració de la realitat física alterada, en
relació al rètol.
....
4.30) Exp. 125/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de l’immoble ubicat al carrer dels Polls,
4 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 4119608DG8341N0001FF, emeto el
següent informe proposta de resolució, de conformitat amb allò 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,
....
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra el Sr. -----, pel
compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
.....
4.31) Exp. 453/2015.- INFORME - PROPOSTA
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals, 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:
....
1r.- Requerir a la Sra. ----- per tal que en el termini de dos mesos des de la notificació
d’aquesta resolució, sol·liciti llicència per la legalització del cos auxiliar d’obra amb una
superfície construïda aproximada de 10,00m2.
....
4.32) Exp. 796/2013.- INFORME-PROPOSTA IMPOSICIÓ TERCERA MULTA
COERCITIVA
....
ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes de Malavella de
data 17 de desembre de 2014 es va emetre ordre d’execució per tal que la propietat de la
parcel·la objecte del present expedient, en les condicions previstes per la llei, dugués a terme
les següents actuacions:
- Retirar el tancament de suports metàl·lics.
- Retirar la xarxa plàstica col·locada en el llindar oest de la parcel·la.
- Retirar l'emmagatzematge i les restes de material.
- Retirar la tanca frontal.
- Reposició dels terrenys en el seu estat inicial en la zona de la rampa i la plataforma on
s'havia col·locat la caravana.
- 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.
.....
PRIMER. Imposar als senyors ------, una tercera multa coercitiva, per import de 900,00 €
(nou-cents euros), segons l’apercebiment que se’ls hi va efectuar mitjançant l'Acord de la
Junta de Govern en sessió de 30 de setembre de 2015 i concedir-los un nou termini de quinze
dies, per tal que procedeixin a executar allò ordenat.
.....
4.33) Exp. 1282/2014.- INFORME-PROPOSTA
En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’enderroc a la parcel·la 221 ubicada a la
Urbanització Llac del Cigne, emeto l’informe- proposta de resolució següent, de conformitat
amb allò 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,
....
Primer.- Concloure l’expedient de restauració de la realitat física alterada incoat contra els
Srs. -----, pel compliment de les mesures ordenades i procedir a l’arxiu de l’expedient.
....
4.34) Exp. 1123/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada C/ DE
LES ROQUES, 6 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
4117410DG8341N0001PF, emeto 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,
.....
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra RIFRIAL S.L., pel
compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
.....
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.

