ESBORRANY ACTA 37/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 28 DE SETEMBRE DE 2016

A Caldes de Malavella, el vint-i-vuit 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 24 I 31 D'AGOST
Per unanimitat son aprovades les actes núm. 32/2016 i 33/2016 corresponents a les sessions
del dia 24 i 31 d’agost, respectivament.

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/54, de data 27/9/2016, per
un import 97.992,97 €.
1.2) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes d’agost per la
Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient.
1.3) Aprovar la proposta de despesa núm. 202/2016, pels tràmits amb Endesa Energia SAU
per a la reducció de potència de 10 subministraments elèctrics municipals, per import de
1.815 €, IVA inclòs.

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:
2.1) EXP. 120/2016.- -----------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes
d’import 150 € corresponent a l’exp. 37/2016 per l’obra de eixamplar porta de la tanca i
pavimentar exterior a crta. Llagostera, 224
2.2) EXP. 596/2016.- ------.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import
150 € corresponent a l’exp. 109/2016 per l’obra de fer cata per comprovar l'estat dels
fonaments a Can Solà Gros I, 47 - c/ Salvador Dalí, 3
2.3) EXP. 979/2016.- ----------.- Atès que en data 26/09/2016, es van iniciar les tasques de
comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de l’activitat de
centre d'ensenyament d'idiomes i traducció ubicada a c/ Termes Romanes, 17-19 local D.
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 l’activitat de centre d'ensenyament d'idiomes i traducció ubicada a c/ Termes
Romanes, 17-19 local D, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Un cop efectuada la declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota
l’exclusiva responsabilitat de la persona que la presenta, sens perjudici que per a iniciar
l’activitat s’ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord
amb la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius.
Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 244,75 €, que ja han estat prèviament
ingressats.
QUART.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix a proposta de la Regidoria de l’Àrea, la Junta de Govern Local, acorda:
3.1) Concórrer a l’Ordre de subvencions TES/1899/2016, de 22 de juliol, per a la realització
d’actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. Concretament,
ajut per el tram urbà de la riera de Can Noguera a Can Carbonell, amb un pressupost de
12.970,40 €.
3.2) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal:
- TERESA MARTIN RIVAS, Auxiliar Administrativa, grup C2, a 11/9/2016.
- CRISTINA GALVEZ CAMARA, Educadora llar infants, grup C1, a 20/9/2016.
- ANNA LLINÀS BOSCHDEMONT, Educadora llar infants, grup C1, a 2/09/2016.
- ESTHER DIAZ MARTORELL, Educadora llar infants, grup C1, a 16/09/2016.

3.3) Exp. 774/2016.- Contractació d’un professor pel programa de reforç educatiu 2016/2017
Atesa la resolució del Tribunal qualificador que va valorar les proves selectives dels
aspirants per a la contractació d’un professor pel programa de reforç educatiu 2016/2017, i la
constitució d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants que es produeixin durant un
període d’un any, la Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Contractar el Sr. Jordi Boy Mas com a professor pel programa de reforç educatiu pel
curs 2016/2017, d’acord amb les bases que regeixen la convocatòria.
Segon.- La relació de l’ordre d’aspirants de la borsa de treball, per cobrir les possibles
vacants que es produeixin a la convocatòria de referència, d’acord amb la proposta del
tribunal queda determinada d’acord amb als següents resultats:
ASPIRANT
02JBM
03NBP
01IBB
09JNA

JORDI BOY MAS (contracte)
NÚRIA BRUN PUJOL
IMMA BLANCH BRUGAROLAS
JULIA NAVARRO ALCON

QUALIFICACIÓ
21,80
19,98
19,73
13,94

Segons el disposat a la convocatòria, base vuitena, les persones que formin part d’aquesta
borsa de treball seran cridades per cobrir les necessitats temporals , que es produeixin per un
període d’ un any. L’ordre d’aquesta crida serà el de la puntuació obtinguda en el procés
selectiu.
3.4) Exp. 1020/2016.- Aprovació bases de la convocatòria per a la provisió mitjançant règim
laboral interí/na, pel sistema de concurs – oposició d’un Tècnic/a de Joventut
Atesa la necessitat de contractar un Tècnic/a de Joventut , la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la provisió mitjançant règim
laboral interí/na, pel sistema de concurs – oposició d’un Tècnic/a de Joventut i creació d’una
borsa de treball.
SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província
i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web, i Seu electrònica.
3.5) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants de la nena ----3.6) Vist l’informe- proposta de la Treballadora Social en relació a la sol·licitud perquè el Sr.
------ pugui assistir al Centre Tesar Residencial dintre del conveni signat entre l’Ajuntament
de Caldes de Malavella i aquella entitat, la Junta de Govern per unanimitat, acorda:
Autoritzar el servei d’atenció previst en l’esmentat conveni a favor del Sr. -------- a partir del
dia 14 de setembre de 2016, d’acord amb el certificat d’inscripció que figura a l’expedient.

Notificar aquest acord al Sr. -------- i Tesar Residencial.
3.7) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0010820 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. 2016/0010820 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.
3.8) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0011426 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. 2016/0011426 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.
3.9) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0012274 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. 2016/0012274 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.

3.10) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2016/0010247 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. 2016/0010247 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.
3.11) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2015/0037591 a nom de -------Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 27/01/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals.

2.

L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Rossinyol, 553 de Caldes de Malavella amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 94 de data 12
d’abril de 2016.

3. La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Rossinyol, 553 de Caldes de
Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE
núm. 156 de data 29 de juny de 2016.
Fonaments de dret
1.

L’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet de no complir les mesures de seguretat establertes per
les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.

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 27/01/2016) 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 27/11/2015, 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. 2015/0037591.
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.
3.12) Assumpte:
Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR TRÀMITS PER
INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm. 2015/0037595 a
nom de ----Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 27/01/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals.

2.

L’acord d’incoació i plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Pompeu Fabra, 567 de Caldes de Malavella amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 94 de data 19
d’abril de 2016.

3.

La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Pompeu Fabra, 567 de Caldes
de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al
BOE núm. 156 de data 29 de juny de 2016.

Fonaments de dret
1. L’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet de o contractar l'assegurança de responsabilitat civil
exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
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 27/01/2016) 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 27/11/2015, 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. 2015/0037595.

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.

3.13) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2016/0002094 a nom de -----Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 02/03/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals.

2.

L’acord d’incoació i el prec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Empordà Urb. Maçanet Residencial, núm. 216 de Maçanet
de la Selva amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al
BOE núm. 94 de data 19 d’abril de 2016.

3.

La proposta de resolució es va intentar notificar al carrer Empordà Urb. Maçanet
Residencial, núm. 216 de Maçanet de la Selva amb resultat d’absent i com a conseqüència
es va efectuar la publicació al BOE núm. 156 de data 29 de juny de 2016.

Fonaments de dret
1. L’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet de no complir les mesures de seguretat establertes per
les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
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 02/03/2016) 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 28/01/2016, 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. 2016/0002094.
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.

3.14) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2016/0004295 a nom de -------Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 09/03/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals.

2.

L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Enric Morera, 139 Bústia 224 de Caldes de Malavella amb
resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 100 de
data 26 d’abril de 2016.

3. La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Enric Morera, 139 Bústia 224
de Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la
publicació al BOE núm. 190 de data 8 d’agost de 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet de no contractar l'assegurança de responsabilitat civil
exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos (Gos
NALA" xip 981098104211009).
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 09/03/2016) 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 30/11/2014, 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 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. 2016/0004295.
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.
3.15) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2016/0004296 a nom de ----------

Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 09/03/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals.

3.

L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Enric Morera, 139 Bústia 224 de Caldes de Malavella amb
resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 100 de
data 26 d’abril de 2016.

3. La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Enric Morera, 139 Bústia 224
de Caldes de Malavella amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la
publicació al BOE núm. 190 de data 8 d’agost de 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet de no contractar l'assegurança de responsabilitat civil
exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos (Gos
"ZEUS", no disposa de xip)
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 09/03/2016) 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 30/11/2014, 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 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. 2016/0004296.
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.
3.16) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2016/0004297 a nom de ------Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 09/03/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,

segons el que estableix l’article 133.14 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels
espais públics.
2.

L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Isaac Albeniz, núm. 14 de Palafrugell amb resultat d’absent
i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm 111 de data 7 de maig
2016.

3. La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Isaac Albeniz, núm. 14 de
Palafrugell amb resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al
BOE núm 190 de data 8 d’agost 2016.
Fonaments de dret
1. L’article 133.14 de l’Ordenança Municipal de convivència i ús dels espais públics
estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el fet d’escopir, orinar, defecar a la
via pública i als espais públics.
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 09/03/2016) 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 01/01/2015, 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 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. 2016/0004297.
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.

3.17) Assumpte: Acord per declarar la CADUCITAT DEL PROCEDIMENT I INICIAR
TRÀMITS PER INCOAR DE NOU EXPEDIENT SANCIONADOR de l’expedient núm.
2016/0002248 a nom de ---------Fets
1.

L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 02/03/2016 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa lleu,
segons el que estableix l’article 03.02 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions.

2.

L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès per l’instructor es
van intentar notificar al carrer Puente San Juan, 2 de Mieres del camino de Astúries amb
resultat desconegut i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 87 de
data 11 d’abril 2016.

3.

3. La proposta de resolució es van intentar notificar al carrer Puente San Juan, 2 de
Mieres del camino de Astúries amb resultat desconegut i com a conseqüència es va
efectuar la publicació al BOE núm. 156 de data 29 de juny 2016.

Fonaments de dret
1. L’article 03.02 de l’Ordenança Municipal de sorolls i vibracions estableix que constitueix
una infracció de caràcter greu el fet pertorbar el descans nocturn dels veïns, en cas de
reincidència.
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 02/03/2016) 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 30/01/2016, 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. 2016/0002248.
2. ARXIVAR L’expedient sancionador donat que la infracció comesa no prescrit.
3. NOTIFICAR a l'interessat la present resolució.
3.18) Identificació de l’expedient
Resolució de l’expedient núm. 2015/0038829 iniciat a nom de ---------- per presumpta
infracció de l’Ord.Municipal convivència i ús dels espais públics.
......
1.- ESTIMAR les al·legacions contra la proposta de resolució efectuada per l’instructor en
relació amb l’expedient sancionador núm. 2015/0038829 iniciat a nom ------per infracció de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
2.- SOBRESEURE I ARXIVAR la corresponent expedient sancionador.
3.- NOTIFICAR a l'interessat/da la present resolució.

3.19) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032943, a nom de ----------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:44
Número de butlleta / Acta: 0037021510043
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.27
Import sanció: 1000,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: ------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.27 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No complir les mesures de
seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1.

INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032943 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.

2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.

3.20) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032945, a nom de ----------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 28/01/2016 18:16
Número de butlleta / Acta: 0037021610003
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.27
Import sanció: 1000,00 Euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17
Fet denunciat: No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que
allotgin a gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: ----------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.27 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No complir les mesures de
seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment
perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032945 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 61.27 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin a gossos
considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.21) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032944, a nom de ----------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:56
Número de butlleta / Acta: 0037021510045
Agent denunciant: 014
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
Dades de la persona denunciada: ---------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032944 a nom de -------- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.

3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.22) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032947, a nom de ----------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 30/11/2014 22:45
Número de butlleta / Acta: 0507860010586
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos (Gos NALA" Xip
981098104211009)
Dades de la persona denunciada: ---------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032947 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducción de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb

l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.23) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032948, a nom de ---------, per infracció de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 30/11/2014 00:00
Número de butlleta / Acta: 0507860010597
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61.29
Import sanció: 1200,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE
Fet denunciat: No contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o
conducció de gossos considerats potencialment perillosos (Gos "ZEUS" no disposa Xip)
Dades de la persona denunciada: --------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 61.29 de
l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No contractar l'assegurança de
responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment
perillosos.
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal de tinença d'animals
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032948 a nom de ------- per presumpte
infracció de l’article 61.29 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No
contractar l'assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.
2. NOMENAR la Sra. Maria Subirana i Armengol, Regidora de Seguretat i Convivència,
Urbanitzacions i Joventut com a instructora del procediment i el Sr. Juan José Martín
Prieto, Cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb

l’encàrrec de gestió i delegació de competències efectuat al seu dia, com a secretari del
procediment.
3. NOTIFICAR a l'interessat/da l'inici d'expedient sancionador.
3.24) Assumpte: ACORD D’INCOACIÓ
Incoar l’expedient sancionador núm. 2016/0032946, a nom de --------- amb DNI -------- ,
per infracció de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics.
Fets
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 01/01/2015 01:30
Número de butlleta / Acta: 0507860007414
Agent denunciant: 020
Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics
Article infringit: 133.14
Import sanció: 800,00 Euros
Lloc de la denúncia: AV CALDES
Fet denunciat: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics
Dades de la persona denunciada: -------2. Els fets esmentats impliquen una presumpta infracció administrativa de l’article 133.14 de
l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de:
Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics
Fonaments de dret
1. Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics
2. Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als
àmbits de competència de la Generalitat.
Acord:
1. INCOAR l’expedient sancionador núm. 2016/0032946 a nom de --------- per presumpte
infracció de l’article 133.14 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics,
pel fet de: Escopir,orinar,defecar a la via pública i als espais públics
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.
3.25) Exp. 978/2016.- INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS PER
PROPOSTA DE DESPESA
El tècnic sota signant, en relació amb l’expedient 978/2016 per a la contractació,
mitjançant procediment de contracte menor d'obra amb sol·licitud de 3 pressupostos, de les
obres de construcció de dos guals de pinta en dues travesseres de camí a les rieres de
Santa Maria i de Can Noguera; 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:
INFORME:
1. Que el dia 21/9/2016, mitjançant correu electrònic, es va sol·licitar oferta econòmica per
a la realització de les obres esmentades a les empreses que es relacionen tot seguit:
-

Germans Cañet Xirgu S.L.
Obres i Paviments Brossa S.A.
Àrids Vilanna S.L.
Massach Obres i Paisatge S.L.U.

2. Que en la sol·licitud d'oferta econòmica es va adjuntar la documentació tècnica necessària
per definir i quantificar suficientment les obres.
3. Que a data d'avui han presentat oferta econòmica les següents empreses, que es detallen
tot seguit:
Empresa

PEC

% baixa

import baixa

Oferta
1

Obres i Paviment Brossa
S.A.

25.669,55 €

23,04%

7.684,85 €

Oferta
2

Àrids Vilanna S.L.U.

26.438,50 €

20,73%

6.915,90 €

Oferta
3

Massachs Obres i Paisatge
S.L.U.

28.317,88 €

15,10%

5.036,52 €

Oferta
4

Germans Cañet Xirgu S.L.

30.518,62 €

8,50%

2.835,78 €

Pressupost segons documentació
tècnica

CONCLUSIÓ:

33.354,40 €

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, es conclou que la proposició econòmica més
avantatjosa és la de l'empresa Obres i Paviments Brossa S.A.; per aquest motiu, es proposa
la seva contractació per a la realització de les obres esmentades pel preu de 25.669,55 € (vinti-cinc mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-cinc cèntims) IVA inclòs, amb el ben
entès que l’empresari té capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per portar a
terme la prestació del contracte.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.26) Exp.: 743 Contracte de Serveis de Comunicació dels mitjans escrits de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Atès que, per acord de Junta de Govern es va adoptar el següent acord:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del Contracte de Serveis de Radio Procediment Negociat sense Publicitat.
SEGON. Autoritzar, despesa plurianual establerta en la clàusula quarta del plec, aplicant per
anualitats l’import de 22.385,00 €; despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació del servei de comunicació dels mitjans escrits municipals, per procediment
negociat sense publicitat, amb càrrec a la aplicació de l'estat de despeses del Pressupost
Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el Contracte
de Serveis de comunicació dels mitjans escrits, Procediment Negociat sense Publicitat.
QUART. Invitar a les següents empreses per tal que en el termini de deu dies presentin oferta
per a licitar en la present contractació:
NOTIDIG (Canal Ajuntament)
Apartat de Correus 76
17240 Llagostera
info@canalajuntament.cat
http://www.canalajuntament.cat
972831541 - 667732409
A l’atenció de Marc Sureda
ALBERT TORRENT I AMAGAT

MIRADA LOCAL (Gabinet de comunicació i polítiques públiques)
Camí de Can Gatxet, 47 2n 2a
08173 Sant Cugat del Vallès
ignasi@miradalocal.cat
www.miradalocal.cat
617960831

A l’atenció de Ignasi”
Atès que en el termini concedit, s’han presentat dos ofertes, corresponents a les empreses
MIRADA LOCAL I NOTIDIG.
Vist el que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 3/2011, de 11 de novembre que aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que en el procediment
negociat és necessari sol·licitar almenys tres ofertes, a empreses capacitades per la realització
de l’objecte del contracte.
Per tot això, d’acord amb l’article 109 i següents, i la disposició addicional segona del Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, es proposa a la Junta de govern Local:
PRIMER: Invitar a les següents persones/empreses per tal que en el termini de deu dies
presenti oferta per a licitar a la present contractació:
MARIA ROURA POCH
C/ Rambla de la Llibertat, 21
Girona 17004
maria.roura@periodistes.org
PAULA BRUJATS ROVIROLA
paulabrujats@gmail.com
AUTOPIC
C/Aragó, 22 Vidreres
hola@estudiutopic.cat
SEGON: Notificar el present acord als interessats

3.27) Exp. 127/2013
Vista l’oferta de condicions de l’ACA de data 9 de setembre de 2016, en què pot atorgar-se la
concessió demanada en l’expedient de referència CC2004000671,
Vist l’informe emès pel servei tècnic municipal que té com a referència “criteris tècnics per a
la reposició del domini públic hidràulic en els supòsits d’extinció, abandonament i clausura
temporal d’aprofitaments d’aigües subterrànies”, la Junta de Govern Local per unanimitat ,
ACORDA:
1r.- Formular a l’ACA les observacions que es contenen en el referit informe, que
s’annexionarà a la present resolució, i en la qual pel que respecta als pous de titularitat
municipal davant la impossibilitat de fer front a la despesa que comporta es demana una
pròrroga d’un any per a poder fer front al seu segellament.

2n.- Trametre còpia del present acord a l’ACA.
3.28) Exp. 918/2016.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist que s’acredita la necessitat de reforçar l’àrea d’atenció ciutadana durant el període d’estiu
, tant per a cobrir les vacances del personal que hi està adscrit, com pel volum de feina que
s’acumula durant aquest període per la necessitat de tramitar diversos expedients urbanístics.
Vist que s’ha tramitat i constituït la creació borsa de treball, per cobrir necessitats temporals
de personal de la categoria d’auxiliar administratiu, que es produeixin durant un període d’un
any, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica.
Vist que es formalitzà el contracte de treball temporal, amb una durada de 20/07/2016 a
30/09/2016 , en règim de dedicació a temps complert (37,5 hores setmanals) amb la Sra.
Maria Roura Poch.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de
data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.
135, de data 15/07/2015, la Junta de Govern Local per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER.- Prorrogar amb efectes 1/10/2016 per un període de 2 mesos fins el 30/11/2016 el
contracte de treball d’Auxiliar Administrativa subscrit amb MARIA ROURA POCH en data
20/7/2016.
SEGON.- Fer públic aquest acord per a general coneixement

3.29) Exp. 919/2016.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist que s’acredita la necessitat de reforçar l’àrea d’atenció ciutadana durant el període d’estiu
, tant per a cobrir les vacances del personal que hi està adscrit, com pel volum de feina que
s’acumula durant aquest període per la necessitat de tramitar diversos expedients urbanístics.
Vist que s’ha tramitat i constituït la creació borsa de treball, per cobrir necessitats temporals
de personal de la categoria d’auxiliar administratiu, que es produeixin durant un període d’un
any, mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica.
Vist que es formalitzà el contracte de treball temporal, amb una durada de 23/07/2016 a
30/09/2016 , en règim de dedicació a temps complert (37,5 hores setmanals) amb la Sra.
Llivia Alonso Damont.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.
135, de data 15/07/2015, la Junta de Govern Local per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER.- Prorrogar amb efectes 1/10/2016 per un període de 2 mesos fins el 30/11/2016 el
contracte de treball d’Auxiliar Administrativa subscrit amb LLIVIA ALONSO DAMONT en
data 23/7/2016.
SEGON.- Fer públic aquest acord per a general coneixement
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.

