
ESBORRANY ACTA 16/2016 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DIA: 27 D’ABRIL DE 2016 

 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-set d’abril 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 ACTES DEL 30 DE MARÇ i 7 D’ABRIL 

 

Per unanimitat son aprovades les actes núm. 12/2016 i 13/2016, corresponent a les sessions 

del dia 30 de març i 7 d’abril, respectivament. 

 

SEGON. 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/2016/25, de data 26/4/2016, per 

un import 40.168,72 €. 

 

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

A/2016/15, de data 26/4/2016, per un import 7.900,85 €, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.3) Aprovar el pagament a l’associació de Propietaris de la urbanització Tourist Club de les 

quotes de comunitat corresponents als exercicis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 i 2014, de les parcel·les propietat de l’ajuntament número A-17 i A-18, per import de 

3.008,54 €. 

 

 

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. 251/2016.- RIERA CAMPENY, CB.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats 

d'habitatge d'ús turístic a c/ Santa Maria, 28, 1r, 1a i C/ Santa Maria, 28, 2n, 1a 

 

Vista la comunicació formulada per RIERA CAMPENY, CB i l’informe tècnic que assenyala 

que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per 

unanimitat acorda que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de 

Catalunya.  

 

... 

 

3.2) EXP. 275/2016.- ----.- Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a 

Llac del Cigne, 189 

 

Vista la comunicació formulada per ------ i l’informe tècnic que assenyala que la declaració 

s’ajusta a allò disposat al Decret 159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda 

que es procedeixi a comunicar aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya.  

... 

3.3) EXP. 322/2016.- PGA GOLF DE CATALUNYA, SA, en representació de -------- 

Comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatge d'ús turístic a PGA GOLF Zona F Bloc 5 

escala A, planta 1, porta 202 

 

Vista la comunicació formulada per PGA GOLF DE CATALUNYA, SA, en representació de 

---------- i l’informe tècnic que assenyala que la declaració s’ajusta a allò disposat al Decret 

159/2012, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda que es procedeixi a comunicar 

aquesta alta al Registre de Turisme de Catalunya.  

.... 

 

3.4) EXP. 1208/2015.-   ------.- 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 25/04/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis 

Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent  a construir una tanca a Aigües Bones, 29-

F-I. 

  

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 construir una tanca a Aigües Bones, 29-F-I, 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. 

.... 

 

3.5) EXP. 255 / 2010.- ------ 

Primer.- Atorgar la llicència urbanística a la Sra. ------- per a  legalitzar mur a  Can Solà Gros 

II, 106  - C/ Palamós, 10  

..... 

 

3.6) EXP. 321/2016.- ---- 

Primer. Atorgar la llicència urbanística a -----------, per a reformar piscina a Can Solà Gros II, 

160 - C/ Palamós, 10 de Caldes de Malavella, 

.... 

 

3.7) EXP. 499/2015.- JUNTA ADMINISTRATIVA DE CONSERVACIO I 

MANTENIMENT LLAC DEL CIGNE.- Concedir llicència per reparar embornal a Llac del 

Cigne, entre c/ La Selva i Cra. Gi-673. 

...... 

 

3.8) EXP. 316 / 2016.- -------.- Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres  de l’exp. 34/2009 

per millora de finca agrícola a FRANCIAC - polígon 3 parcel·la 41. El nou termini de la 

present pròrroga és el 31/12/2016 

 

3.9) EXP. 315 / 2016.- ------.- Aprovar la pròrroga de la llicència d'obres  de l’exp. 122/2008 

per millora de finca agrícola a FRANCIAC - polígon 3 parcel·la 40. El nou termini de la 

present pròrroga és el 31/12/2016 

 

 

QUART. ALTRES ASSUMPTES 

 

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

 

4.1) Autoritzar al treballador de la brigada d’obres Sr. ------ el gaudi d’un permís retribuït per 

raó de matrimoni de quinze dies naturals entre el 6 i el 20 de juny de 2016, amb l’obligació de 

presentar el document acreditatiu de la celebració del matrimoni.  

 

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

 

- NURIA RIURO, tècnica de joventut, del 2 al 8 de maig de 2016 (5 dies laborables). 



- MONICA SALINAS, administrativa comptabilitat, del 2 al 8 de maig de 2016 (5 dies 

laborables). 

 

4.3) Autoritzar el canvi d’horari de treball del Sr. Marc Arnau Caballero, Auxiliar Tècnic 

Informàtic, d’acord amb la proposta que figura diligenciada a l’expedient. 

 

4.4) Exp. 323/2016.- Contracte menor serveis. 

 

Vist l’expedient tramitat, per unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu  a  l’Aixecament, realització de diagnosi i projecte 

executiu per als treballs de consolidació/reparació de la coberta de la masia de Can Bernadí , 

mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista RAÜL SÁNCHEZ 

ESTEBAN,  NIF/CIF 38138690K, per un import de 6.382,39 € IVA inclòs. 

  

..... 
  

També a proposta de la Regidoria, s’acorda: 

 

4.5) Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona per a l’atorgament de subvencions 

per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2016, per una quantitat màxima de 

12.000 €, per fer front a les despeses derivades de: 

 

Festa de la Malavella, estimades en 32.605,87 € 

Fira de la Terra, estimades en 12.000 € 

Fira de l’Aigua, estimades en 20.000 €. 

 

4.6) Concórrer a la subvenció del Departament d’Acció Social de Dipsalut, amb la presentació 

del projecte de Reforç Educatiu, pel cost relatiu al període de desembre 2015 a juny 2016, 

sol·licitant l’import de 2.000 €. 

 

4.7) Concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona, Cooperació Local, de les 

subvencions destinades als ajuntaments en l’àmbit de l’habitatge per a l’any 2016. 

 

4.8) Exp. 427/2016.- Títol: Concessió administrativa d’ús privatiu de l’oficina de recaptació 

de la Casa Rosa. 

 

.... 

 

PRIMER. Portar a terme el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu de l’oficina de 

recaptació ubicada a la Casa Rosa de Caldes de Malavella, mitjançant el procediment del 

contracte menor, amb el contractista Prodaisa, ja que l’import de la concessió és 100 euros 

mensuals.  

 

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules de la concessió administrativa d’ús privatiu de les 

oficines de recaptació de la “Casa Rosa” que ha de regir el contracte. 

 



TERCER. Requerir a l’adjudicatari Prodaisa per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa 

d’haver constituït la garantia definitiva de 200 euros. 

 

QUART. Traslladar aquest acord a l’adjudicatari Prodaisa i al Departament de rendes. 

 

... 

 

4.9) Aprovar, d’acord amb l’article 19.2 del Reglament del Cementiri Municipal , a petició de 

la Sra. -------- amb el vist i plau del Sr. ---------, titulars des de 20/8/1990 del dret funerari per 

25 anys sobre el nínxol núm. 820 pis 3er del cementiri municipal, la seva renovació fins el 

20/8/2040. 

S’aprova la liquidació de la taxa per renovació de la concessió d’import 160,00 €. 

 

4.10) Autoritzar a la Sra. --------, l’ocupació amb tolba de formigó, de 3 m² de via pública 

durant 7 dies al C/ Palamós, 10. 

S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles 

precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en 

especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 7,56 €.  

 

4.11) Exp. 39/2016 Contracte menor per cursos de formació en idiomes 

Assumpte: Sol·licitud de successió de la persona contractista Centre Amés SL a favor dels 

socis que formaven part de l’empresa adjudicatària per causa de la dissolució d’aquesta 

(Centre Amés SL) 

..... 

 

PRIMER: Requerir a la senyora Laura Bayé i Villa i al senyor Collin James Johnson 

presentin, en el termini de quinze dies, la següent documentació. 

- Escriptura notarial en la que consti que la senyora Laura Bayé i Villa i el senyor 

Collin James Johnson, tenen o tenien la condició de socis de la mercantil CENTRE 

AMÉS SL. 

- Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques com a persones físiques. 

- Alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms. 

- Còpia de la pòlissa de l’Assegurança de Responsabilitat Civil que hagin subscrit de 

forma individual. 

Per tal de que aquest Ajuntament, acordi la successió del contractista CENTRE AMÉS SL a 

favor de la senyora Laura Bayé i Villa i del senyor Collin James Johnson és requisit 

imprescindible acreditar les circumstancies descrites en aquest punt. 

 

SEGON.- Advertir a la senyora Laura Bayé i Villa i al senyor Collin James Johnson que 

aquest Ajuntament no pagarà cap factura a nom i a favor seu mentre no s’acrediti les 

circumstàncies exposades en el punt anterior; podent rescindir el contracte per manca de 

presentació de la citada documentació. 

 

... 



 

4.12) Exp. 1382/2014.- Obra del projecte bàsic i executiu de Centre d’Interpretació sobre el 

termalisme del pliocè (Camp dels Ninots) a l’actualitat (Fenomen balneari). 

 

Vist l’informe de la direcció facultativa de l’obra de referència, de data 25 d’abril de 2016, la 

Junta de Govern Local, acorda aprovar les actes de preus contradictoris Codi PC01, PC02, 

PC03, PC04, PC05, PC06 i PC07. 

 

4.13) Expedient: 410/2016 

Procediment: Contracte menor d'obra amb sol·licitud de 3 pressupostos. 

Objecte del contracte: Treballs de manteniment i millora del Castell de Caldes. 

Data: 25 d'abril del 2016 

 

.....  

PRIMER. Contractar els treballs de manteniment i millora del Castell de Caldes mitjançant 

el procediment del contracte menor, amb el contractista Argon Informàtica S.A CIF 

B17537812 per un import de 37.189,55 € i 7.809,80 € d'IVA, (44.999,35 € IVA inclòs.) 

 

..... 
 

4.14) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució al Sr. --------,  

amb domicili a Carrer Mallorca, 13, com a titular conductor, amb número 

17033_2016_00004_6080R, i amb una validesa fins al 01/2018. 

 

4.15) Exp. 204/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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  

 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 283 ubicada a 

la Urbanització Llac del Cigne de Caldes de Malavella, propietat del Sr. ------, consistent en 

les següents actuacions: 

 

- Tancar la parcel·la de manera que no sigui accessible a persones alienes a l’obra. 

- Retirar el quadre elèctric provisional de l’obra situat en via pública, assegurant-se que no 

quedi cap conductor que pugui ser manipulat. 

- Retirar i gestionar segons normativa vigent els residus disseminats per l’obra. 

- En general, vetllar per l'aspecte i l'estat de conservació de la parcel·la i de la via pública 

afectada, respectant l’ornat públic. 

 

Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 



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

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

4.16) Expedient:  416/2016 .- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE 

D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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, 

..... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 136, ubicada a 

la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat del Sr. ---------, 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 les branques seques i/o trencades que presenten un risc de caiguda. 

 

-Tala dels pins prims i secs, que es troben inclinats, etc., i presenten un evident risc de 

caiguda. D’aquesta forma també es reduirà la densitat de l’arbrat. En el cas d’haver de tallar 

altres arbres, cal sol·licitar permís previ a l’Ajuntament.  

 

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques 

que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un 

metre de distància.  

 

- 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.  

 

- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 



l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

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

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.17) Expedient:  418/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE 

D’EXECUCIÓ  

 

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals 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  

 

.... 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 8, ubicada a la 

Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat de l’entitat Bankia, SA, 

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, especialment de les branques 

que envaeixen  la via pública (vorera). 

 

- 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 tant a la parcel·la com a l’habitatge. 

 

- 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 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 



l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

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

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

   

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.18) Exp. 661/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada LLAC 

DEL CIGNE, 841 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

2521922DG8322S0001SI, 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, 

  

PROPOSTA 
  

Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les 

condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la 

ubicada LLAC DEL CIGNE, 841, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 10 de març de 2016, el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  -------  pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.                             

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.19) Exp. 378/2015) INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

De conformitat amb els articles 11 i 13 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, en relació amb l’expedient núm. 378/2015, que s’està tramitant en 

l’Ajuntament, amb base als següents, 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. Amb data 21 d’abril de 2015 es va presentar instància en aquest Ajuntament, en la 

qual es sol·licitava una indemnització de 1613,52€ pels danys soferts en el vehicle Opel 



Vectra Comfort 2.2DTI, a causa suposadament de topar amb una bola de ferro de la illeta 

ubicada a Rambla Recolons. Aquest fet hauria succeït el dia 24 de febrer de 2015.                     

 

SEGON. La Junta de Govern, en sessió del dia 29 d’abril de 2015 va requerir a la Sra. ----- 

per tal que en un termini no superior a deu dies a comptar des de l’endemà de la notificació, 

acredités l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial i acredités la data concreta 

en què es va produir els danys reclamats. 

 

TERCER. El dia 14 de maig de 2015,  la Sra. ------- ha presentat instància en aquest 

Ajuntament en la qual sol·licita una indemnització de 1613,52€ i senyala que l’accident va 

tenir lloc el dia 24 de febrer de 2015. 

 

QUART. La Junta de Govern, en sessió del dia 1 de juliol de 2015 va acordar admetre a 

tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. ----- i iniciar 

expedient per a determinar la responsabilitat o no de l’Ajuntament i si aquest té l’obligació 

d’indemnitzar a la sol·licitant. 

 

CINQUÈ. Amb data 7 de març de 2016, el servei tècnic municipal emet informe amb les 

següents conclusions: 

 

“la pilona en qüestió, es situa dins de la illeta, fora de la calçada i per tant fora de la zona de 

circulació de vehicles. L’amplada dels carrils de circulació i els radis de gir són adequats per 

la circulació amb un vehicle de les característiques descrites en la reclamació, informo que 

es desestimi la reclamació presentada.” 

 

SISÈ. Amb data 23 de març de 2016 es va obrir el període d’audiència de 10 dies perquè 

l’interessat formulés les al·legacions i presentés els documents i justificacions que considerés 

procedents. Transcorregut el període d’audiència l’interessat no ha presentat al·legacions.  

 

SETÈ. Amb data 21 d’abril de 2016 s’han realitzat tots els actes d’instrucció que són 

necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut dels quals 

es procedeix a realitzar la proposta de resolució. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:  

 

— Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

— Els articles 1 a 13 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. 

 

SEGON. Pel que fa al reconeixement de la responsabilitat patrimonial d’aquesta 

administració, i d’acord amb els articles 139 i 141 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per 

la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú, cal que concorrin els requisits següents: 

 



o Dany que no tingui el deure jurídic de suportar. 

o Relació de causalitat dels danys amb el funcionament normal o anormal dels serveis 

públics. 

o Dany efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat. 

o No sigui un cas de força major. 

 

TERCER. A nivell jurisprudencial convé mencionar les Sentències del Tribunal Suprem de 

13 de setembre de 2002 i 5 de juny de 1998, en les quals s’estableix que el caràcter objectiu 

de la responsabilitat patrimonial no suposa que aquesta respongui de forma automàtica, 

després d’haver constatat la realitat de la lesió. És a dir, no és una asseguradora universal, que 

respongui davant un eventualitat desfavorable, amb independència de l’actuar de 

l’administració. 

 

Sinó que cal que el resultat lesiu sigui conseqüència directe i immediata del funcionament 

normal o anormal de l’actuar de l’administració. 

 

QUART. És una obligació de tot conductor respectar els límits de velocitat establerts i a tenir 

en compte, a més, les característiques de la via i altres circumstàncies de la via que concorrin 

a fi d’adequar la velocitat del vehicle i detenir-lo davant de qualsevol obstacle que se li pugui 

presentar. Així com respectar les zones no permeses per circular i estacionar vehicles. 

 

La bola de ferro en la qual va topar el vehicle es situa dins la illeta de la plaça de la Creu que 

separa tots dos sentits de circulació. Per tant, la pilona està fora de la calçada i per tant fora de 

la zona de circulació de vehicles. A més, l’amplada dels carrils de circulació i els radis de gir 

són adequats per la circulació de vehicles. 

 

De les fotografies que s’adjunten en l’informe del tècnic municipal s’observa la situació de la 

bola de ferro dins de la illeta i per tant, fora de la zona de circulació de vehicles. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, PROPOSO: 

 

PRIMER. No reconèixer a la Sra. ------, el dret a rebre una indemnització com a 

conseqüència dels danys soferts en el vehicle Opel Vectra Comfort 2.2DTI amb matrícula 

2323CBT en topar amb una bola de ferro de la illeta ubicada a Rambla Recolons, el dia 24 de 

febrer de 2015. Doncs, el nexe causal entre el funcionament del servei públic i els danys 

soferts, no ha quedat acreditat. A més, s’aprecia la inobservança d’atenció al circular per part 

de la conductora del vehicle Sra. ---------. 

 

SEGON. Notificar la Resolució a l’interessada juntament amb els recursos pertinents. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.20) Concórrer a la convocatòria de les subvencions que concedeix la Diputació de Girona, a 

presentar a la convocatòria (ordre GAH/45/2016, de 7 de març, del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 

del FEDER) : 

 



-OE 4.1.2.  Augmentar la participació i la distribució de les energies renovables per a usos 

tèrmics, en particular la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport: 

 

1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis 

d’entitats locals a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa 

o microempresa de serveis energètics (MESE), realitzarà l’obra, la gestió de la instal·lació i 

durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. Amb la instal·lació 

d’una caldera de biomassa al Pavelló. 

 

- OE 4.3.1. Millorar l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’edificació i a 

les infraestructures i serveis públics: 

 

1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 

exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC). En aquest tipus de contractes, 

una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la 

instal·lació i durà a terme les mesures necessàries per garantir l’estalvi energètic al municipi. 

Amb l’actuació de canvi d’enllumenat del poble per llums de LED (excepte Llac del Cigne). 

 

 

4.21)  Exp.  462/2016 

Títol: Nomenament personal funcionari  TAG/Urgència   

 

PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Vista la necessitat urgent de disposar d’ una persona amb els coneixements de comptabilitat 

pública que pugui exercir  les funcions pròpies d’un tècnic d’administració general a adscriure 

a l’Àrea d’Hisenda d’ aquest Ajuntament per tràmit d’urgència , per a cobrir la baixa per 

maternitat de la funcionària de carrera , i és deure d’aquesta administració  garantir les tasques 

de la hisenda pública i fiscal , complint amb el terminis  i retint comptes a les administracions 

corresponents. 

 
Atès que aquestes funcions han estat declarades de servei prioritari i essencial. 

 

Vist allò que disposen els articles 291.3 del TRLMRLC i 94 del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament  al servei de les Entitats Locals es proposa a la Junta de 

Govern Local l’adopció del següent, 

 

ACORD: 

 

PRIMER. Nomenar   per tràmit de màxima urgència  el Sr. Dionís Fajula Gou per a substituir 

la baixa per maternitat de la Sra. Anna Peñas i Zamora amb efectes 26 d’abril de 2016 i fins a 

la seva reincorporació, essent-li d’aplicació les retribucions pels conceptes basics i 

complementaris previstos al catàleg de llocs de treball aprovat . 

 

SEGON. Publicar aquesta  contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, i s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 



 

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.   

 


