
    ESBORRANY ACTA 34/2016 

 

    SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

 

  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

  DIA: 7 DE SETEMBRE DE 2016 

 

  

 

 

A Caldes de Malavella, el set de setembre 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 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 assisteixen també les Sres. Mercè Rossell i Rius i  Maribel 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 ACTA DEL DIA 22 I 27 DE JULIOL I 3 i 11 D'AGOST 

 

Per unanimitat son aprovades les actes núm. 28/2016, 29/2016, 30/2016 i 31/2016 

corresponents a  les sessions del dia 22 i 27 de juliol i 3 i 11 d’agost, 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/2016/51, de data  5/9/2016, per 

un import 105.578,44 €. 

 

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

A/2016/33, de data 7/9/2016, per un import 1.554,23€, que figura diligenciada a l’expedient. 

 

1.3) Exp. 861/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 3  de l’obra 

de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça- Fase III, a favor de l’empresa GRUPO TECNO-

CONRAD S.L., per import de 47.537,15 €. 

 

1.4) Exp. 861/2015.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 4  de l’obra 

de rehabilitació de Cal Ferrer de la Plaça- Fase III, a favor de l’empresa GRUPO TECNO-

CONRAD S.L., per import de 38.028,18 €. 

 



TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

2.1) Exp. 351/2016.- Acceptar el cobrament amb “tiquets guarderia” de l’empresa SODEXO 

(amb qui ja es té conveni), de la nena  S. G. M. 

 

2.2) Exp. 789/2016.- Autoritzar la devolució de 254,01 € a la Sra. ------ per haver ingressat en 

excés l’import de l’ICIO corresponent a l’expedient de referència. 

 

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. 529/2016.- Procediment: Desistiment de l’Interessat llicència d’obres 55/2008 

 

En relació l’informe de l’arquitecte municipal del dia 15 d’abril de 2016, respecte l’expedient 

de llicència 55/2008 i el desestimen de l’expedient esmentat, s’emet el següent: 

... 

 

PRIMER. Declarar la caducitat del procediment de concessió de Llicència Urbanística 

55/2008 per la construcció d’una tanca perimetral a la Masia de Can Solà Gros II, 106. 

 

SEGON. Advertir a la interessada que l’obra en curs d’execució no té llicència concedida i 

que per tant, pot ser objecte d’un expedient de disciplina urbanística. 

 

3.2) EXP. - 916/2016.- -------.- Autoritzar el canvi de titular de l'activitat de bar-

restaurant ubicada a c/ Plaça Petita, 1 cant. c/ Llibertat de l'anterior titular ----,  al nou titular --

---, condicionant-se al compliment de les mesures preventives i correctores previstes al 

projecte tècnic de l'activitat inicial, en les de l'acord de concessió de llicència i a les que 

derivin de l'aplicació de les Ordenances Municipals i la normativa vigent en els aspectes 

medioambientals, de seguretat i salut i a la resta de normativa sectorial qeu pugui afectar 

l'activitat. 

  

D'acord amb els article 130, 131 i 132, pel fet d'estar regulada l'activitat per la comunicació 

prèvia, restarà sotmesa al règim de verificació tècnica i periòdica de caràcter ambiental, que 

acrediti el compliment dels requisits exigibles, cada 4 anys, a comptar des del dia de la 

comunicació prèvia. L'acta de control a efectuar per una entitat col·laboradora de 

l'administració s'haurà d'aixecar abans que es compleixi aquest termini. 

 

S’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,63 €, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

 

CINQUÈ.-  ALTRES ASSUMPTES 

 

Així mateix a proposta de la Regidoria de l’Àrea, la Junta de Govern Local, acorda: 



 

4.1) Exp.  1075/2016 

Títol: contractació personal  interí per tràmit d’urgència   

 

.... 

 

PRIMER. Contractar en els termes descrits la Sra. Maria Isabel Fernández Gómez. 

 

SEGON.  Fer públic aquest acord per a coneixement general. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.2) Exp. 948/2016.- Pla Local de Joventut.- Donar el vistiplau al Pla Local de Joventut 2016- 

2019, que formula la Regidoria de Joventut per a la seva presentació i annexió a la petició de 

subvenció a la Direcció General de Joventut pel projecte que porta per títol Brigada Jove, 

projecte d’inserció laboral per joves, pel qual se sol·licita una subvenció de 6.968,36 € 

corresponent a la contractació dels peons de Brigada Jove. 

 

4.3) Exp. 932/2016.- Primer.- Concórrer a la convocatòria de les subvencions de la Diputació 

de Girona per a les despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, 

curs 2015- 2016. 

 

Segon.- Aprovar el document acreditatiu de les despeses de funcionament de la Llar d’Infants 

municipal corresponents al curs 2015- 2016.  

 

4.4) Exp. 308/2015.- Es dóna compta de la documentació relativa a la represa i finalització de 

les obres, que varen ser objecte de paralització temporal, corresponents al projecte de Millora 

del ferm de la pista d’atletisme i de diversos carrers del nucli, signada per la direcció 

facultativa de les obres  i el contractista Rubau Tarrés S.A.U. 

 

Així mateix es dóna compte de l’informe i acta de medició general de l’obra de la Direcció 

facultativa que constata les variacions d’amidaments, per omissions i desajustos entre el 

projecte aprovat i la realitat física de l’obra, que suposen un increment inferior al 10% del 

preu del contracte que s’han incorporat a les certificacions, per la qual cosa no consideren 

necessari la redacció d’un projecte modificat. 

 

Els Regidors en queden assabentats. 

 

4.5) Acceptar la baixa a la Llar d’Infants del nen ------ del Curs P-2 amb efectes setembre 

2016. 

 

4.6) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants del nen ----- al curs P-2. 

 

4.7) Acceptar la petició de canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants dels nens: 

 

- -- 

- --. 

 



4.8) ) Sol·licitar a DIPSALUT la seva col·laboració en el programa Pt10. Programa de suport 

econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes, corresponent al 

Catàleg 2016. 

 

4.9)  Exp. 59/2016.- AJUT SAD  

 

1) Concedir un ajut del 34% (116,73 €/mes) del cost del SAD de l’usuari P.S.S., segons la 

comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 2 de setembre de 2016. 

 

2) Concedir un ajut del 34% (116,73 €/mes) del cost del SAD de l’usuari D.B.H., segons la 

comunicació del Consell Comarcal de la Selva de 2 de setembre de 2016. 

 

4.10) Atorgar la targeta  d’aparcament individual per a persones amb disminució a la Sra. -----

,  amb domicili a C/ Cadí, 7, com a titular no conductor, amb número 

17033_2016_00009_8437J, i amb validesa fins al 09/2026. 

 

4.11) Exp. 837/2016.- Primer.- Aprovar el document tècnic que porta per títol Memòria 

valorada per al subministrament i la col·locació d’una barana de protecció al camp de futbol 

Vall-llobera. 

 

Segon.- En relació amb l’expedient 837/2016 per a la contractació, mitjançant procediment de 

contracte menor d'obra amb sol·licitud de 3 pressupostos, de les obres per al 

subministrament i la col·locació d'una barana de protecció al camp de futbol 

Vall·llobera; i en compliment del que determina el Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; una 

vegada examinades les proposicions econòmiques presentades, emet el següent: 

... 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

  

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu a les obres per al subministrament i la col·locació 

d'una barana de protecció al camp de futbol Vall·llobera mitjançant el procediment del 

contracte menor, amb el contractista RoyalVerd Service S.L.U. CIF B17761594 per un 

import de 6.173,55 € i 1.296,45 € d'IVA. 

 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació del contracte amb càrrec a 

l'aplicació  02 342 21202, Reparació i manteniment camp de futbol municipal.   

..... 

  

4.12) Exp. 927/2016.- Contracte menor subministrament. 

 

INFORME - PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Atès que, mitjançant providència de l’alcalde i informe del tècnic de sistemes informàtics del 

dia 1 de setembre de 2016, es proposa la contractació menor de 56 llicències/programes 

antivirus d’ordinador amb les següents característiques: 

..... 

 

https://gestiona.espublico.com/dossier.14


PRIMER.-  Adjudicar el contracte menor per la compra de 56 llicències/programa d’ordinador 

antivirus model “Kaspersky Endpoint Security for Business”, amb llicència activa durant tres 

anys per un import de 1.630,98 € IVA inclòs a AT INFORMÀTICA SCCL, NIF F17517376. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa de 1.630,98 € a càrrec de la partida pressupostària 0392021600 

Reparació i manteniment equips, processos d’informació. 

....... 

 

4.13) Exp. 773/2016.- 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 567 ubicada a 

la Urbanització Llac del Cigne, de Caldes de Malavella, propietat de l’entitat BANCO 

SANTANDER SA, consistent en les següents actuacions: 

 

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

tota la vegetació seca per reduir el risc d’incendi. 

 

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

quantitat de residus sòlids urbans que s’acumulen en la parcel·la. 

 

 

-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.  

 

- 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. 



   

 

4.14) Expedient:  772/2016.- 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 l’immoble ubicat al C/ 

Miquel Picó i Jou, 12- cantonada C/ Rosselló 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 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.  

 

- 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. 

 

4.15) Expedient:  752/2016 .- 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 26 ubicada a 

la Urbanització Llac del Cigne, de Caldes de Malavella, 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.  

 

- 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.  

 

- 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. 

   

 

4.16) Exp. 422/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

 

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 67 ubicada a 

la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat del Sr. --------, consistent 

en les següents actuacions: 

-Podar la part vegetal del tancament de manera que primer, no envaeixi la via pública i segon, 

compleixi amb l'alçada màxima d'1,80 m, mesurats des de la rasant de la vorera o de la cota 



del terreny definitiu en cada punt de la façana, d'acord amb el que estableix l'article 129.1 

sobre tancaments de parcel·la del Text Refós del P.O.U.M. 

-Retirar els residus, tant els vegetals resultants de la poda de la vegetació com els residus 

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

- 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) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0006972 iniciat a nom de -------per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

... 

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

sancionador núm. 2016/0006972 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de sorolls i vibracions. 

 

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

 

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

 

4.18) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0007216 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. 2016/0007216 iniciat a nom de ------ per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

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

 

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

 

4.19) Identificació de l’expedient 

 



Resolució de l’expedient núm. 2016/0006873 iniciat a nom de --------- per presumpta 

infracció de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics. 

..... 

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

sancionador núm. 2016/0006873 iniciat a nom de --------- per infracció de l’Ord.Municipal 

convivència i ús dels espais públics. 

 

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

 

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

 

4.20) Assumpte:  

 

Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm. 2014/0012479 

a nom de ----------. 

 

Fets 

 

1. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 05/05/2014 va incoar el corresponent 

procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa lleu, 

segons el que estableix l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals. 

 

2. L’acord d’incoació i la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per 

l’instructor es van intentar notificar al Carrer Israel, núm. 1 de Caldes de Malavella amb 

resultat d’adreça incorrecta i com a conseqüència es va efectuar la publicació al  BOP 

núm. 111 d' 11 de juny 2014 (6147).  

 

3. La resolució de sanció de l’expedient sancionador es van intentar notificar al Carrer Israel, 

núm. 1 de Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar 

la publicació al  BOP núm.140 de data 12 de juny de 2015. 

 

Fonaments de dret 

 

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

una infracció de caràcter greu el fet de No evitar la fugida d’animals. 

 

2. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

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. 

 

4. D’acord amb l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre si no recau resolució 

expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del 

termini de caducitat que estableix l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 



excepte en els supòsits en els quals el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables 

als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 5 d'aquest Decret. 

 

5. Transcorregut el termini de caducitat, aquesta es produeix de forma automàtica sense que 

falti cap altre requisit ni tràmit. 

 

6. Donat que en el present cas, a data d’avui ha transcorregut més de sis mesos des del inici 

de l'expedient (que es considera que es el decret d’incoació de data 05/05/2014) ha 

resultat la caducitat del procediment sancionador. 

 

7. Així mateix, d’acord amb l’article 92.3 (LRJPAC) que regula que “La caducitat no 

produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però 

els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció”. 

 

8. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en la sentència dictada el 12 de juny 

de 2003 i publicada en el BOE de 11 d’agost número 191 fixant la següent doctrina legal 

“La declaració de caducitat i arxiu d'actuacions establertes per a procediments en què 

l'Administració exerciti potestats sancionadores, article 44.2 de la Llei 30/92, no 

extingeixen l'acció de l'Administració per exercitar les potestats al·ludides en aquest 

precepte, sent-los plenament aplicable l'article 92.3 de la mateixa Llei.” 

 

9. Per tant, la caducitat de l’expedient no produeix per si sola la prescripció de les accions 

de l’Administració, podent aquesta obrir un nou procediment per exigir la responsabilitat 

administrativa quan no s’hagi donat la prescripció entre els diferents actes administratius. 

 

10.  Pel que fa a la prescripció de la infracció, cal tenir en compte el que disposa l’article 3 

del decret 278/1993, de 9 de novembre, amb relació a l’article 132 de la Llei 30/1992, i 

per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els terminis de còmput de la 

prescripció de les infraccions son: 

a) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les 

estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus 

prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 

imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 

greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

b) El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des del dia en 

què la infracció s'hagués comès. 

 

En el present expedient, la data d’infracció va ser el 23/03/2014, data en que la Policia Local 

de Caldes de Malavella van constatar els fets que van originar l’expedient sancionador, per 

tant a data d’avui  s’ha produït la prescripció de la infracció atès que es tracta d’una infracció 

de caràcter greu i que per tant el termini de prescripció es de sis mesos. 

 

Acord: 

 

1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2014/0012479. 

 

2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit. 



 

3. NOTIFICAR a  l'interessat la present resolució. 

 

4.21) Assumpte:  

 

Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm. 2015/0003986 

a nom de -----. 

 

Fets 

 

1. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 05/03/2015 va incoar el corresponent 

procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa lleu, 

segons el que estableix l’article 126.09 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels 

espais públics. 

 

2. L’acord d’incoació i la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per 

l’instructor es van intentar notificar al carrer Ramon i Casal, núm 4 03 01 de Figueres amb 

resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOP Núm. 98 de 

data  22 de maig de 2015. 

 

3. La resolució de sanció es va intentar notificar al carrer Ramon i Casal, núm 4 03 01 de 

Figueres amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOP 

Núm. 13 de data 15 de gener de 2016. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 126.09 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics 

estableix que constitueix una infracció de caràcter lleu el fet de Consumir begudes 

alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais públics destinats a l'ús comú dels 

ciutadans realitzat entre les 8.00h a les 22.00h. 

 

2. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

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. 

 

4. D’acord amb l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre si no recau resolució 

expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del 

termini de caducitat que estableix l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

excepte en els supòsits en els quals el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables 

als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 5 d'aquest Decret. 

 

5. Transcorregut el termini de caducitat, aquesta es produeix de forma automàtica sense 

que falti cap altre requisit ni tràmit. 

 



6. Donat que en el present cas, a data d’avui ha transcorregut més de sis mesos des del 

inici de l'expedient (que es considera que es el decret d’incoació de data 05/03/2015) ha 

resultat la caducitat del procediment sancionador. 

 

7. Així mateix, d’acord amb l’article 92.3 (LRJPAC) que regula que “La caducitat no 

produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però 

els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció”. 

 

8. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en la sentència dictada el 12 de 

juny de 2003 i publicada en el BOE de 11 d’agost número 191 fixant la següent doctrina 

legal “La declaració de caducitat i arxiu d'actuacions establertes per a procediments en 

què l'Administració exerciti potestats sancionadores, article 44.2 de la Llei 30/92, no 

extingeixen l'acció de l'Administració per exercitar les potestats al·ludides en aquest 

precepte, sent-los plenament aplicable l'article 92.3 de la mateixa Llei.” 

 

9. Per tant, la caducitat de l’expedient no produeix per si sola la prescripció de les 

accions de l’Administració, podent aquesta obrir un nou procediment per exigir la 

responsabilitat administrativa quan no s’hagi donat la prescripció entre els diferents actes 

administratius. 

 

10.  Pel que fa a la prescripció de la infracció, cal tenir en compte el que disposa l’article 3 

del decret 278/1993, de 9 de novembre, amb relació a l’article 132 de la Llei 30/1992, i 

per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els terminis de còmput de la 

prescripció de les infraccions son: 

a) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les 

estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus 

prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 

imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 

greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

b) El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des del dia en 

què la infracció s'hagués comès. 

 

En el present expedient, la data d’infracció va ser el 25/12/2014, data en que la Policia Local 

de Caldes de Malavella van constatar els fets que van originar l’expedient sancionador, per 

tant a data d’avui s’ha produït la prescripció de la infracció atès que es tracta d’una infracció 

de caràcter lleu i que per tant el termini de prescripció es de sis mesos. 

 

Acord: 

 

1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0003986. 

 

2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit. 

 

3. NOTIFICAR a  l'interessat la present resolució. 

 

 

4.22) Assumpte:  



 

Acord de DECLARACIÓ DE CADUCITAT de l’expedient sancionador núm. 2015/0003988 

a nom de -------- 

 

Fets 

 

1. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 05/03/2015 va incoar el corresponent 

procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa lleu, 

segons el que estableix l’article 60.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals. 

 

2. L’acord d’incoació i la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per 

l’instructor es van intentar notificar a Ur. Aigües Bones 1, 13 Pol F Bústia 595 amb 

resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 90 de 

data 12 de maig de 2015. 

 

3. En data 11/06/2015 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions dintre del termini 

legalment establert. 

 

4. La resolució de sanció de l’expedient sancionador es va notificar a Ur. Aigües Bones 1, 13 

Pol F Bústia 595 amb resultat lliurat. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que 

constitueix una infracció de caràcter greu el fet de la inobservança de les obligacions 

d'aquesta ordenança que no tinguin transcendència greu per la higiene, seguretat i/o 

tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes. 

 

2. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

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. 

 

4. D’acord amb l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre si no recau resolució 

expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del 

termini de caducitat que estableix l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

excepte en els supòsits en els quals el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables 

als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 5 d'aquest Decret. 

 

5. Transcorregut el termini de caducitat, aquesta es produeix de forma automàtica sense 

que falti cap altre requisit ni tràmit. 

 

6. Donat que en el present cas, a data d’avui ha transcorregut més de sis mesos des del 

inici de l'expedient (que es considera que es el decret d’incoació de data 05/03/2015) ha 

resultat la caducitat del procediment sancionador. 



 

7. Així mateix, d’acord amb l’article 92.3 (LRJPAC) que regula que “La caducitat no 

produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però 

els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció”. 

 

8. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en la sentència dictada el 12 de 

juny de 2003 i publicada en el BOE de 11 d’agost número 191 fixant la següent doctrina 

legal “La declaració de caducitat i arxiu d'actuacions establertes per a procediments en 

què l'Administració exerciti potestats sancionadores, article 44.2 de la Llei 30/92, no 

extingeixen l'acció de l'Administració per exercitar les potestats al·ludides en aquest 

precepte, sent-los plenament aplicable l'article 92.3 de la mateixa Llei.” 

 

9. Per tant, la caducitat de l’expedient no produeix per si sola la prescripció de les 

accions de l’Administració, podent aquesta obrir un nou procediment per exigir la 

responsabilitat administrativa quan no s’hagi donat la prescripció entre els diferents actes 

administratius. 

 

10.  Pel que fa a la prescripció de la infracció, cal tenir en compte el que disposa l’article 3 

del decret 278/1993, de 9 de novembre, amb relació a l’article 132 de la Llei 30/1992, i 

per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els terminis de còmput de la 

prescripció de les infraccions son: 

a) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les 

estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus 

prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 

imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 

greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

b) El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des del dia en 

què la infracció s'hagués comès. 

 

En el present expedient, la data d’infracció va ser el 30/01/2015, data en que la Policia Local 

de Caldes de Malavella van constatar els fets que van originar l’expedient sancionador, per 

tant a data d’avui s’ha produït la prescripció de la infracció atès que es tracta d’una infracció 

de caràcter greu i que per tant el termini de prescripció es de sis mesos. 

 

Acord: 

 

1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0003988. 

 

2. ARXIVAR l’expedient sancionador donat que la infracció comesa ha prescrit. 

 

3. NOTIFICAR a  l'interessat la present resolució. 

 

4.23) Assumpte:  

 

Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER 

INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2015/00003039 a 

nom de -----. 



 

Fets 

 

1. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 05/03/2015 va incoar el corresponent 

procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu, 

segons el que estableix l’article 133.04 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels 

espais públics. 

 

2. L’acord d’incoació i la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per 

l’instructor es van intentar notificar al carrer Vallter Ur. Llac del Cigne, núm 742 de 

Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la 

publicació al BOP núm 90 de data 12 de maig 2015. 

 

3. La resolució sancionadora es van intentar notificar a l’avinguda Lluis Pericot 50, 06 01 de 

Girona amb resultat d’absent i com a conseqüència es va al carrer Vallter Ur. Llac del 

Cigne, núm 742 de Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va 

efectuar la publicació al BOE núm. 13 de data 15 de gener 2016. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 133.04 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics 

estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el fet de La manca de respecte 

als vigilants i policies locals i a autoritats en general. 

 

2. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

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. 

 

4. D’acord amb l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre si no recau resolució 

expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del 

termini de caducitat que estableix l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

excepte en els supòsits en els quals el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables 

als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 5 d'aquest Decret. 

 

5. Transcorregut el termini de caducitat, aquesta es produeix de forma automàtica sense 

que falti cap altre requisit ni tràmit. 

 

6. Donat que en el present cas, a data d’avui ha transcorregut més de sis mesos des del 

inici de l'expedient (que es considera que es el decret d’incoació de data 05/03/2015) ha 

resultat la caducitat del procediment sancionador. 

 

7. Així mateix, d’acord amb l’article 92.3 (LRJPAC) que regula que “La caducitat no 

produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però 

els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció”. 



 

8. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en la sentència dictada el 12 de 

juny de 2003 i publicada en el BOE de 11 d’agost número 191 fixant la següent doctrina 

legal “La declaració de caducitat i arxiu d'actuacions establertes per a procediments en 

què l'Administració exerciti potestats sancionadores, article 44.2 de la Llei 30/92, no 

extingeixen l'acció de l'Administració per exercitar les potestats al·ludides en aquest 

precepte, sent-los plenament aplicable l'article 92.3 de la mateixa Llei.” 

 

9. Per tant, la caducitat de l’expedient no produeix per si sola la prescripció de les 

accions de l’Administració, podent aquesta obrir un nou procediment per exigir la 

responsabilitat administrativa quan no s’hagi donat la prescripció entre els diferents actes 

administratius. 

 

10.  Pel que fa a la prescripció de la infracció, cal tenir en compte el que disposa l’article 3 

del decret 278/1993, de 9 de novembre, amb relació a l’article 132 de la Llei 30/1992, i 

per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els terminis de còmput de la 

prescripció de les infraccions son: 

a) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les 

estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus 

prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 

imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 

greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

b) El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des del dia en 

què la infracció s'hagués comès. 

 

En el present expedient, la data d’infracció va ser el 10/02/2015, data en que la Policia Local 

de Caldes de Malavella van constatar els fets que van originar l’expedient sancionador, per 

tant a data d’avui no s’ha produït la prescripció de la infracció atès que es tracta d’una 

infracció de caràcter greu i que per tant el termini de prescripció es de dos anys. 

 

Acord: 

 

1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0003039. 

 

2. INICIAR els tràmits per obrir un nou expedient sancionador donat que la infracció 

comesa no ha prescrit. 

 

3. NOTIFICAR a  l'interessat la present resolució. 

 

 

4.24) Assumpte:  

 

Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER 

INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2015/0005645 a 

nom de ------------. 

 



Fets 

 

1. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 05/03/2015 va incoar el corresponent 

procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu, 

segons el que estableix l’article 134.C de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels 

espais públics. 

 

2. L’acord d’incoació i la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per 

l’instructor es van intentar notificar al carrer Morera UR Llac del Cigne, núm 80 de 

Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la 

publicació al BOP núm 140 de data 12 de juny 2015. 

 

3. La resolució sancionadora es van intentar notificar al carrer Morera UR Llac del Cigne, 

núm 80 de Caldes de Malavella amb resultat adreça incorrecta i com a conseqüència es va  

efectuar la publicació al BOE núm. 13 de data 15 de gener 2016. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 134.C de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics 

estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el fet d’incomplir les 

condicions fixades en les llicències per evitar l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i 

altres elements que causin molèsties. 

 

2. D’acord amb el que estableix l’article 2.3 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

 

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. 

 

4. D’acord amb l’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre si no recau resolució 

expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del 

termini de caducitat que estableix l'article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

excepte en els supòsits en els quals el procediment s'hagi paralitzat per causes imputables 

als interessats o quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 5 d'aquest Decret. 

 

5. Transcorregut el termini de caducitat, aquesta es produeix de forma automàtica sense 

que falti cap altre requisit ni tràmit. 

 

6. Donat que en el present cas, a data d’avui ha transcorregut més de sis mesos des del 

inici de l'expedient (que es considera que es el decret d’incoació de data 05/05/2015) ha 

resultat la caducitat del procediment sancionador. 

 

7. Així mateix, d’acord amb l’article 92.3 (LRJPAC) que regula que “La caducitat no 

produirà per si sola la prescripció de les accions del particular o de l'Administració, però 

els procediments caducats no interrompran el termini de prescripció”. 

 



8. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en la sentència dictada el 12 de 

juny de 2003 i publicada en el BOE de 11 d’agost número 191 fixant la següent doctrina 

legal “La declaració de caducitat i arxiu d'actuacions establertes per a procediments en 

què l'Administració exerciti potestats sancionadores, article 44.2 de la Llei 30/92, no 

extingeixen l'acció de l'Administració per exercitar les potestats al·ludides en aquest 

precepte, sent-los plenament aplicable l'article 92.3 de la mateixa Llei.” 

 

9. Per tant, la caducitat de l’expedient no produeix per si sola la prescripció de les 

accions de l’Administració, podent aquesta obrir un nou procediment per exigir la 

responsabilitat administrativa quan no s’hagi donat la prescripció entre els diferents actes 

administratius. 

 

10.  Pel que fa a la prescripció de la infracció, cal tenir en compte el que disposa l’article 3 

del decret 278/1993, de 9 de novembre, amb relació a l’article 132 de la Llei 30/1992, i 

per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els terminis de còmput de la 

prescripció de les infraccions son: 

a) Les infraccions i sancions prescriuran segons el que es disposa en les lleis que les 

estableixin. Si aquestes no fixen terminis de prescripció, les infraccions molt greus 

prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 

imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 

greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

b) El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar-se des del dia en 

què la infracció s'hagués comès. 

 

En el present expedient, la data d’infracció va ser el 07/03/2015, data en que la Policia Local 

de Caldes de Malavella van constatar els fets que van originar l’expedient sancionador, per 

tant a data d’avui no s’ha produït la prescripció de la infracció atès que es tracta d’una 

infracció de caràcter greu i que per tant el termini de prescripció es de dos anys. 

 

Acord: 

 

1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0005645. 

 

2. INICIAR els tràmits per obrir un nou expedient sancionador donat que la infracció 

comesa no ha prescrit. 

 

3. NOTIFICAR a  l'interessat la present resolució. 

 

4.25) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0019647, a nom de ------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions. 

 

...... 

 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0019647 a nom de ------- per  presumpte 

infracció de l’article 01.01 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions, pel fet de: 



Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin molèsties als veïns.(Primera 

vegada) 

 

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. 

 

 

4.26) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0020905, a nom de -----, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

...... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0020905 a nom de --------- per  presumpte 

infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No 

evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR 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. 

 

 

4.27) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0019597, a nom de --------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

....... 

 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0019597 a nom de ------ per  presumpte 

infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No 

evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR 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. 



 

4.28) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0019646, a nom de --------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

..... 

 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0019646 a nom de ------ per  presumpte 

infracció de l’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No 

evitar la fugida d’animals. 

 

2. NOMENAR 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. 

 

4.29) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0015123, a nom de ---------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

......... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0015123 a nom de -------- per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 

negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 

 

 

4.30) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0016134, a nom de ---------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

....... 

 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0016134 a nom de ---------- per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 



negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 

 

4.31) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0016221, a nom de --------,per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

........ 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0016221 a nom de --------- per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 

negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 

 

4.32) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0016359, a nom de ----------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

......... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0016359 a nom de ---------- per  presumpte 

infracció de l’article 61.34 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: La 

negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació 

requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves 

funcions, així com subministrar informació o documentació falsa. 

 

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. 

 

4.33) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0023135, a nom de -----------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

......... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0023135 a nom de -------------- per  

presumpte infracció de l’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels 

espais públics, pel fet de: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats 

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. 

 

 

4.34) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0022255, a nom de --------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

.......... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0022255 a nom de ----------- per  presumpte 

infracció de l’article 133.13 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, 

pel fet de: El consum de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais públics 

destinats a l'ús comú dels ciutadans realitzat entre les 22.00h a les 8.00h 

 

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. 

 

 

4.35) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ 

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0023131, a nom de ---------, per infracció de 

l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

.......... 

 1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0023131 a nom de ------- per  presumpte 

infracció de l’article 134.C de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, 



pel fet de: Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar l'embrutiment o 

l'emissió de pols. fums i altres elements que causin molèsties. 

 

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. 

 

4.36) Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm. 2014/0032494  Proposta de resolució del recurs de reposició contra -------- 

per infracció de l’article 030.10 de OMC-Ordenança Municipal Circulació. 

 

Fets. 

 

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600112363 de 19/08/2014, pel fet de 

“Estacionament prohibit.”, s’incoa un procediment sancionador atès que aquest 

vulnera el que estableix l’article 030.10 de OMC-Ordenança Municipal Circulació. 

 

2. El dia 09/09/2014 l’interessat presenta escrit d’al·legacions. 

 

3. La Junta de Govern Local per sessió del dia 15/10/2014 dicta la imposició de la sanció 

lleu corresponent a 80€. 

 

4. El dia  25/11/2014 va ser notificada la sanció a l’interessat 

 

5. El dia 23/12/2014 l’interessat presenta recurs de reposició on motiva que: 

 

 No existeix senyal o norma que prohibeixi l’aparcament en el lloc que ocupava 

el meu vehicle. 

 La conducta descrita no és troba regulada a l’article 30.10 pel que és sanciona. 

 

Fonaments de dret. 

 

1. D'acord amb el principi general dels actes propis, aplicable en Dret Administratiu, 

l'Administració queda vinculada als actes dictats. Per tant, si en una resolució ha aportat un 

criteri, el qual implica unes conseqüències jurídiques que són incompatibles amb les 

pretensions del recurrent, no pot dictar amb posterioritat, a no ser que s'hagi apreciat 

l'existència de fets o circumstàncies que així ho motivin, un altre acte que contradigui el 

criteri establert en la primera resolució. 

 

Aquest Ajuntament va dictar resolució sancionadora desestimant les al·legacions presentades 

per l'interessat al seu dia, per aquest motiu i ja que del recurs interposat no se'n desprenen fets 

o circumstàncies diferents de les al·legades al seu dia, la resolució que s'ha d'aportar ha de ser 

en el mateix sentit que la resolució sancionadora. 



 

2. 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, no s'aporta cap 

element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent.  

 

Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les 

seves manifestacions proves en les què recolzar-se. 

 

3. La simple manifestació dels fets sense exercir el més mínim esforç probatori no pot produir 

per sí mateixa la pretesa nul·litat de les actuacions. Per això, el recurrent ha d'atenir-se al que 

es disposa per aquest procediment en l'article 13 del Reglament del Procediment Sancionador 

en matèria trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat de viària, aprovat mitjançant 

Reial Decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer. 

 

D'altra banda i tenint en compte que qui realitza 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 y, 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, no s'aporta cap 

element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per l'agent. Per tant, la 

denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza el recurrent, al no tenir les seves 

manifestacions proves en les què recolzar-se. 

 

4. A la vista de les seves al·legacions, s'han dut a termes les oportunes comprovacions i s'ha 

pogut constatar novament la veracitat de les manifestacions de l'agent recollides al butlletí de 

denúncia i, conseqüentment, l'existència del senyal, causa de la corresponent denúncia. 

 



5.L’article 30.10 pel que és sanciona si correspon a la infracció descrita en la sanció, aquest es 

troba al quadre annexat a l’Ordenança municipal de Circulació. Trobem aquest quadre 

annexat al BOP núm. 141 de 23 de juliol del 2010. 

 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. DESESTIMAR el recurs presentat per ----------- contra la denúncia de referència. 

2. IMPOSAR la corresponent sanció de 80 €. 

3.   NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat. 

 

4.37) Identificació de l’expedient. 

 

Expedient núm. 2014/0015319  Proposta de resolució del recurs de reposició contra -------- 

per infracció de l’article 18.2.A de RGC-Reglament General Circulació. 

 

Fets. 

 

1. Com a conseqüència de la denúncia núm. 0648600119934 de 11/05/2014, pel fet de 

“Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors 

de so ”, s’incoa un procediment sancionador atès que aquest vulnera el que estableix 

l’article 18.2 de RGC-Reglament General Circulació. 

 

2. El dia 01/07/2014 l’interessat va presentar escrit d’al·legacions. 

 

3. La Junta de Govern Local en sessió del dia 15 d’octubre de 2014 dicta resolució en la 

que s’imposa la sanció greu corresponent a 200€. 

 

4. Al no poder ser notificada personalment la sanció, aquesta va ser publicada en el BOP 

núm. 241 de 18 de desembre de 2014 donant a entendre que va ser notificada la sanció 

a l’interessat. 

 

5. El dia 23/12/2014 l’interessat presenta recurs de reposició. 

 

 Que la sanció es nul·la al dipositar la notificació de desestimació de les 

al·legacions a la bústia. 

 Que és vulnera el dret a defensa. 

 Que no hi ha una igualtat de ciutadans front la llei (art. 9.2 CE). 

 Que l’agent enganya a l’administració sancionant a l’interessada. 

 

Fonaments de dret. 

 

1. D'acord amb el principi general dels actes propis, aplicable en Dret Administratiu, 

l'Administració queda vinculada als actes dictats. Per tant, si en una resolució ha aportat un 

criteri, el qual implica unes conseqüències jurídiques que són incompatibles amb les 

pretensions del recurrent, no pot dictar amb posterioritat, a no ser que s'hagi apreciat 

l'existència de fets o circumstàncies que així ho motivin, un altre acte que contradigui el 

criteri establert en la primera resolució. 

 



Aquest Ajuntament va dictar resolució sancionadora desestimant les al·legacions presentades 

per l'interessat al seu dia, per aquest motiu i ja que del recurs interposat no se'n desprenen fets 

o circumstàncies diferents de les al·legades al seu dia, la resolució que s'ha d'aportar ha de ser 

en el mateix sentit que la resolució sancionadora. 

 

2. Pel que fa a l’al·legació del defecte de notificació es desestima degut que consta en 

l’expedient l’acusament de recepció, degudament tramitat, havent-se realitzat els 2 intents 

realitzats dins els termini de 3 dies hàbils, i en hores diferents. I al no entregar-se 

personalmente es pública al BOP núm. 241 de 18 de desembre de 2014 donant a entendre que 

va ser notificada la sanció a l’interessat. 

 

3. Al respecte del règim del procediment sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària, 

haurà de contemplar-se allò establert en la normativa relativa a la matèria senyalada, és a dir, 

en la  Llei 18/2009, de 23 de novembre, de reforma del Text articulat de la Llei sobre trànsit, 

circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada mitjançant Reial Decret legislatiu 

6/2015, de 30 d’octubre, així com en el Reglament de procediment sancionador en matèria de 

Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat mitjançant RD 320/1994 de 

25 de febrer.  

 

En cap moment de la instrucció s'ha vulnerat cap article regulat en l'anomenada norma. El 

recurrent ha estat informat, per mitjà de les notificacions practicades, dels escrits que en la 

seva defensa podia presentar davant d'aquest Ajuntament i en conseqüència aquesta part entén 

que en tot moment han estat salvaguardats els seus drets de defensa. 

 

4. L'article 54 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú estableix el següent: 

 

"Serán motivados, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derechos: 

 

a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b) los que resuelvan procedimientosde revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje. 

c) los que se separen del criterio seguido enactuaciones precedentes o del dictámen de 

órganos consultivos. 

d) los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea ésta, así como la adopción de 

medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley. 

e) los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de los plazos. 

f) los que se dicten en ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en 

virtud de disposición legal o reglamentaria expresa....". 

 

En aquest sentit, tal i com es dedueix del citat article tota resolució ha de ser motivada 

establint una suscinta referència als fets i als fonaments de dret, així la resolució sancionadora 

notificada al recurrent complia tots els requisits exigits legalment, ja que en la mateixa 

s'establia una relació dels fets, en la què es recollien les al·legacions realitzades pel recurrent 

així com una fonamentació jurídica, ja que cadascuna d'aquestes al·legacions va ser 

contestada mitjançant el corresponent fonament jurídic, per tant aquesta part considera que la 

resolució era suficientment motivada, entenent així que no procedeix la pretesa nul·litat de les 

actuacions al·legada pel recurrent. 



 

I per tant, trobem que aquesta presumpció de veracitat dels agents no vulnera en cap moment 

cap dels drets constitucionals dels ciutadans. 

 

La Junta de Govern Local acorda: 

 

1. DESESTIMAR el recurs presentat per ---------- contra la denúncia de referència. 

2. IMPOSAR la corresponent sanció de 200 €. 

3.   NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat. 

 

 

4.38) Exp. 950/2016.-  

........ 

PRIMER. Sol·licitar que es proveeixi  la vacant d’intervenció de manera temporal mitjançant  

l’ acumulació   de la plaça  amb el Sr. JOSEP TEIXIDOR MASSANAS, funcionari amb  

habilitació nacional que ocupa el lloc de treball de la Intervenció   a l´Ajuntament de Calonge,   

tot  això de conformitat  amb l´article  31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 

Provisió de  Llocs de  Treball  Reservats  a Funcionaris d’ Administració Local amb  

Habilitació de caràcter Nacional. 

 

SEGON.  Trametre  aquesta sol·licitud a  l´Ajuntament de Calonge,   a fi que si ho considera 

bé, informi favorablement l’ acumulació de funcions en la persona del Sr. JOSEP TEIXIDOR  

MASSANAS , que ocupa la  intervenció en aquesta Entitat Local. 

 

TERCER. Un cop rebut l’  informe de l’ Ajuntament de Calonge, trametre l’ expedient  

complet a la Direcció General d’ Administració Local, a fi  que procedeixi a autoritzar la 

referida acumulació de funcions. 

 

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.   

 

 

 

  

 


