ESBORRANY ACTA 12/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 30 DE MARÇ DE 2016

A Caldes de Malavella, el trenta 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, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i Armengol i amb l’absència excusada de la
Sra. Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch. 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.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
DE DESPESES
A proposta de l’Alcaldia, 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/2016/17, de data 30/3/2016, per
un import 81.252,57 €.
1.2) Aprovar l’autorització de despesa núm. 057/2016/STM, per retirar i reposar els cartells
amb el nom dels carrers de la urbanització Aigües Bones a càrrec de l’empresa Lourdes Bou
Coll, per import de 733,84 €, IVA inclòs.
1.3) Vist l’informe de la secretaria- intervenció s’acorda aprovar la liquidació final de les
despeses de l’adquisició de la compra de la finca de Sant Maurici en els termes: preu
compra 300.000€. Despeses notarials i registrals : Venedor 3.730,00€, Ajuntament 3.885,81€.

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. 227/2016.- --------.- Concedir llicència de primera ocupació per un habitatge
unifamiliar aïllat a Llac del Cigne, 212-B, amb llicència d’obres exp. 108/2007.

...
2.2) EXP. 331/2016.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L..- Concedir llicència
per instal·lar dos nous centres de distribució prefabricats en superfície. Reubicar els centres de
distribució nº 65114 i N1 65116 en una nova ubicació. Obertura i reposició de 30 m de rasa
per estesa de 80 m de nova línia elèctrica de mitja tensió subterrània. Obertura i reposició de
24 m de rasa per estesa de 180 m de nova línia elèctrica de baixa tensió subterrània. (sol.
520274 - ref. GIP160379) a PGA GOLF, sens perjudici de tercers afectats i dels permisos
necessaris dels Serveis Territorials d’Indústria, i d'organismes i/o corporacions oficials i
empreses de servei públic afectats per la instal·lació,
..........
2.3) EXP. 332/2016.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L..- Concedir llicència
per obertura i reposició de 4 cates d'1 x 2 m per estesa de nova línia elèctrica de baixa tensió
subterrània. Reubicació de caixes bt existents per nous subministrament (sol. 503466 - ref.
GIP160442) a PGA GOLF Zona D1, sens perjudici de tercers afectats i dels permisos
necessaris dels Serveis Territorials d’Indústria, i d'organismes i/o corporacions oficials i
empreses de servei públic afectats per la instal·lació,
....
2.4) EXP. 307/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'una cata d'1 x 0,3 m2 per instal·lar una presa (ref. 150567GIC) a Can Solà Gros
II - Camí Antic a Girona, 5.
......
2.5) EXP. 289/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'una rasa sobre vorera i calçada de 8 x 0,3 m2 per instal·lar una canonada amb 1
ramal (ref. 160070GIR SH codi obra 012016839333) a c/ Selva, 25.
....
2.6) EXP. 305/2016.- ----------.- Atès que en data 22/03/2016, 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 de 9 cabres i 1 mascle ubicada a Veïnat de Dalt, 14 - Mas Gelabert.
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 de 9 cabres i 1 mascle ubicada a Veïnat de Dalt, 14 - Mas Gelabert, sense
perjudici de les futures que es portin a terme.
.....
2.7) EXP. 397/2015.- --------.- Concedir llicència per construir una piscina i porxo a Llac del
Cigne, 699.
....
TERCER.- ALTRES ASSUMPTES

3.1) Exp. 140/2016.- INFORME-PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
....
Atès que de les tres ofertes la econòmicament més avantatjosa és la presentada per la empresa
PRODAISA.
....
PRIMER. Adjudicar el contracte menor d’obres menor a PRODAISA, empresa que ha
presentat la oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de 10.500 € de base més
2.205,00 d’IVA, per a l’execució del Projecte Executiu d’Obres de millora del drenatge urbà
a Caldes de Malavella. Actuació de l'entorn del Carrer de Cavalls.
.....
3.2) Exp. 125/2016.- Concurs Monitor pati obert.
D’acord amb les Bases aprovades per aquesta Junta de Govern Local en data 10 de febrer de
2016 i publicades al BOP núm. 39 del dia 26 de febrer, a proposta del Tribunal que ha valorat
els aspirants presentats per a la selecció d’una plaça de monitor de lleure per al projecte Pati
Obert 2016, s’ acorda la contractació de la Sra. Consuelo Castro Fuentes amb les condicions
previstes a les esmentades Bases.
3.3) Exp. 329/2016.- Títol: Convocatòria de subvencions a entitats o associacions sense
finalitat de lucre que desenvolupin activitats culturals per a l’exercici 2016
INFORME- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
...
PRIMER. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats
culturals, d'acord amb les bases reguladores de les subvencions a entitats o associacions sense
finalitat de lucre que desenvolupin activitats culturals, i en els termes de l'annex, per a
l’exercici 2016.
SEGON. Publicar l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
TERCER. Notificar-ho a les entitats que constant en el registre d'entitats municipals són
susceptibles de concórrer a la convocatòria.
....
3.4) Autoritzar la utilització de les instal·lacions del camp de futbol Vall-llobera a l’entitat
Carlstad United Ungdom, representada pel Sr. Joseph Verdaguer- Pujades, per a entrenaments
els dies els dies 31 de març i 1, 2 i 4 d’abril de 2016.
...
3.5) Reconèixer, d’acord amb l’article 26 del Reglament del Cementiri Municipal, per raó de
defunció del titular Sr. -------, el traspàs del nínxol núm. 624-05 del cementiri municipal, a
favor de la seva filla -------, amb DNI 4-------.

3.6) Autoritzar d’acord amb els articles 11 i 45 del Reglament del Cementiri Municipal, a
petició de la Sra------, titular del dret funerari 624-05 i amb el consentiment de la Sra-------,
arrendatària del nínxol 970-01, l’obertura, exhumació i trasllat de les despulles del Sr. --------- del nínxol arrendat 970-01 al nínxol propietat de la Sra ------- núm. 624-05 del mateix
cementiri municipal de Caldes de Malavella.
3.7) Reconèixer, d’acord amb l’article 26 del Reglament del Cementiri Municipal, per raó de
defunció del titular Sr. -----, el traspàs del nínxol núm. 096-03 del cementiri municipal, a
favor de la seva filla --------.
3.8) Reconèixer, d’acord amb l’article 26 del Reglament del Cementiri Municipal, per raó de
defunció de la titular Sra. --------, el traspàs del nínxol núm. 290-02 del cementiri municipal,
a favor del seu fill -------.
3.9) Identificació de l’expedient.
Expedient núm. 2015/0030264 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. 0370215000095 de 04/09/2015 a les 19:15
hores a AV DOCTOR FURCAT, 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 03/11/2015 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
carrer que indica en la notificació de la denúncia no existeix en el municipi.
Que en el suposat carrer no hi cap estacionament per l’ús exclusiu de minusvàlids.

Fonaments de dret.
1. 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 88 del
Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. El citat precepte estableix el següent:
"Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio,
salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran
cometido, así como en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de
aquéllos de aportar todos 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.
I consta en l'expedient informe de l'agent denunciant en el qual s’indica que efectivament el
nom del carrer que consta en la notificació de la denúncia es incorrecte, que tal i com indica la
interessada el nom correcte es Avinguda Doctor Furest encreuament amb Passeig de Ronda. I
pel que fa al fet infringit, hi ha hagut un error en la notificació de la denúncia efectuada pel
Consell Comarcal de la Selva, ja que en el butlletí de denúncia hi consta l’article correcte en
relació al fet infringit que es: Estacionar el vehicle sobre la vorera, sobre el passeig o en zones
destinades al pas de vianants.
2. Atès que en relació a la denúncia formulada s'aprecien circumstàncies que determinen la
manca de tots els requisits formals que exigeix l'article 87.2 del Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, pel que s'aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, 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 84.4 del RDL 6/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària (LSV), en qualitat d’òrgan sancionador d’aquest expedient.
La Junta de Govern Local acorda:
1.
2.
3.

ESTIMAR les al·legacions formulades per ------ contra la denúncia de referència.
SOBRESEURE I ARXIVAR les actuacions.
NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat.

3.10) Exp. núm. 785/2014
Procediment: Aprovació de Projecte d'Urbanització
En relació l’expedient 785/2014 i en relació a l’aprovació del Projecte d’obres bàsiques i
complementàries per a la subsanació de deficiències urbanístiques a les obres d’urbanització
del Turist Club, qui subscriu emet la següent:
PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
....
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres bàsiques i complementaries per a la
subsanació de deficiències urbanístiques a les obres d’urbanització del Tourist Club.
........

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.

