ESBORRANY ACTA 41/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 2 DE NOVEMBRE DE 2016

A Caldes de Malavella, el dos de novembre 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 assisteix també la Sra. 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.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat:
1.1) Primer.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i
manteniment del clavegueram corresponent al 3r trimestre 2016 de:
- Nucli Caldes de Malavella
- Urbanització Can Solà Gros I
- Urbanització Can Solà Gros II.
Segon.- Aprovar els padrons de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable
corresponent al 3r trimestre 2016 de:
- Urbanització Tourist Club
- Urbanització Aigües Bones
- Urbanització Llac del Cigne
- Urbanització Can Carbonell.

SEGON.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:

2.1) EXP. 1127/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada de 3 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref.
160480GIC SH - codi obra 012016947430) a PGA GOLF - c/ de la Vinya, 8.
....
2.2) EXP. 1136/2016.- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, S.A..- Concedir llicència
per obertura d'1 cala sobre vorera i calçada de 3 x 0,3 m2 per instal·lar 1 presa (ref.
160488GIC SH - codi obra 012016947447) a PGA GOLF - C/ de la Vinya, 9.
.........
TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
Així mateix a proposta de la Regidoria de l’Àrea, la Junta de Govern Local, acorda:
3.1) Exp. 1117/2016.- Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Laboral Interí per
Concurs - Oposició. Tècnic/a d’educació infantil.
Aprovar les Bases del procés de selecció de personal laboral per a la cobertura d’una plaça
vacant en règim d’interinitat al lloc de treball de Tècnic/a d’educació infantil i creació d’una
borsa de treball, mitjançant concurs oposició.
3.2) Exp. 1137/2016.- Convocatòria contractació personal JAN 2016
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació mitjançant concurs, de
8 pre-monitors/es de lleure pel parc infantil de Nadal: jocs i activitats de Nadal 2016, per
urgència.
3.3) Exp. 1139/2016.- Convocatòria contractació personal JAN 2016
Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació mitjançant concurs, de
14 monitors/es de lleure pel parc infantil de Nadal: jocs i activitats de Nadal 2016, per
urgència.
3.4) Exp. 1061/2016.- PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRES
Atesa la necessitat sorgida en el municipi de dur a terme obres per la millora del ferm de
l’Avinguda Caldes, antiga Carretera de Cassà i vials del Grup d’habitatges Nostra Senyora de
la Llum. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals.
Atès que s’ha emès informe jurídic la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual
es considerava que la motivació de la necessitat del projecte resulta suficient.
Examinada la documentació que l'acompanya, i d’acord amb lo previst en els articles 234 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abrils que aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local, es proposa a la Junta de Govern Local, el següent acord:

PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte d’obres de millora del ferm de l’avinguda de
Caldes, antiga carretera a Cassà i vials del Grup d’habitatges nostra senyora de la Llum.
SEGON. Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de trenta dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC i en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.5) Acceptar el canvi d’horari d’assistència a la Llar d’Infants del nen E.M.C. del curs P-2.
3.6) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Assumpte:
Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2015/0035014 i iniciar tràmits per incoar
de nou expedient sancionador a nom de -----Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 28/10/2015 20:42
Número de butlleta / Acta: 0370215100034
Agent denunciant: 006
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. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 02/12/2015 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.
3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès es van intentar
notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat d’absent i
com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 9 de data 11.01.2016.
4. L’acord de la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per l’instructor es va
intentar notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 91 de data
15.04.2016.

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 denunciat.
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 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat “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 ( llei derogada i
substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) 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, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat,
certificació en la qual consti que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxiu de les
actuacions."
6. Donat que en el present cas ha transcorregut més de sis mesos des del inici de l'expedient fins
a la resolució sancionadora ha resultat la caducitat del procediment sancionador.
7. Així mateix, d’acord amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques 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 d’ 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, (actual Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
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, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (Llei derogada i substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques), i per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els
terminis de còmput de la prescripció de les infraccions són:
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.
b)El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la
infracció s'hagués comès.
En el present expedient, la data d’infracció va ser 28/10/2015, 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 és de dos anys.
Per l’exposat, s’adopta l’acord següent:
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0035014.
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.
3.7) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Assumpte:
Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2015/0034605 i iniciar tràmits per incoar
de nou expedient sancionador a nom de ---Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 20/10/2015 19:39
Número de butlleta / Acta: 0370215100032
Agent denunciant: 007
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61. 28
Import sanció: 750,00 euros
Lloc de la denúncia: CL AGUDES 17
Fet denunciat: Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió
a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.
Dades de la persona denunciada: -----

2. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 02/12/2015 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès es van intentar
notificar a CL ROIG I RABENTOS 10 3 2 de 17310 - LLORET DE MAR amb resultat
desconegut i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 9 de data
11.01.2016.
4. L’acord de la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per l’instructor es va
intentar notificar a CL ROIG I RABENTOS 10 3 2 de 17310 - LLORET DE MAR amb
resultat desconegut i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 91 de data
15.04.2016.
Fonaments de dret
1. L’article 61.28 de l l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
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 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat “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 ( llei derogada i
substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) 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, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat,
certificació en la qual consti que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxiu de les
actuacions."
6. Donat que en el present cas ha transcorregut més de sis mesos des del inici de l'expedient fins
a la resolució sancionadora ha resultat la caducitat del procediment sancionador.
7. Així mateix, d’acord amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques 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 d’ 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, (actual Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
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, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (Llei derogada i substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques), i per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els
terminis de còmput de la prescripció de les infraccions són:
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.
b)El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la
infracció s'hagués comès.
En el present expedient, la data d’infracció va ser 20/10/2015, 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 és de dos anys.
Per l’exposat, s’adopta l’acord següent:
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0034605.
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.
3.8) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Assumpte:
Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2015/0035859 i iniciar tràmits per incoar
de nou expedient sancionador a nom de -------Fets:

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 07/11/2015 21:38
Número de butlleta / Acta: 0370215100040
Agent denunciant: 010
Normativa infringida: Ordenança Municipal de tinença d'animals
Article infringit: 61. 28
Import sanció: 750,00 euros
Lloc de la denúncia: CL SOTA 26
Fet denunciat: Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió
a les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i espais
públics en general.
Dades de la persona denunciada: ---2. L’Ajuntament de Caldes de Malavella en data 02/12/2015 va incoar el corresponent
procediment sancionador per tractar-se de fets constitutius d’una falta administrativa greu,
segons el que estableix l’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals.
3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès es van intentar
notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat d’absent i
com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 9 de data 11.11.2016.
4. L’acord de la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per l’instructor es va
intentar notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 91 de data
15.04.2016.
Fonaments de dret
1. L’article 61.28 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix una
infracció de caràcter greu el fet denunciat.
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 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat “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 ( llei derogada i
substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) 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, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat,
certificació en la qual consti que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxiu de les
actuacions."
6. Donat que en el present cas ha transcorregut més de sis mesos des del inici de l'expedient fins
a la resolució sancionadora ha resultat la caducitat del procediment sancionador.
7. Així mateix, d’acord amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques 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 d’ 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, (actual Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
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, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (Llei derogada i substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques), i per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els
terminis de còmput de la prescripció de les infraccions són:
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.
b)El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la
infracció s'hagués comès.
En el present expedient, la data d’infracció va ser 07/11/2015, 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 és de dos anys.
Per l’exposat, s’adopta l’acord següent:
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0035859.

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.
3.9) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Assumpte:
Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2015/0037590 i iniciar tràmits per incoar
de nou expedient sancionador a nom de -----Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 15:36
Número de butlleta / Acta: 0370215100042
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. 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.
3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès es van intentar
notificar a CL ROSSINYOL 553 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 61 de data
11.03.2016.
4. L’acord de la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per l’instructor es va
intentar notificar a CL ROSSINYOL 553 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb
resultat d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 100 de data
26.04.2016.
Fonaments de dret
1. L’article 61.29 de l’NORMATIVA3 estableix que constitueix una infracció de caràcter greu el
fet denunciat.

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 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat “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 ( llei derogada i
substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) 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, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat,
certificació en la qual consti que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxiu de les
actuacions."
6. Donat que en el present cas ha transcorregut més de sis mesos des del inici de l'expedient fins
a la resolució sancionadora ha resultat la caducitat del procediment sancionador.
7. Així mateix, d’acord amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques 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 d’ 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, (actual Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques)
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, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (Llei derogada i substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques), i per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els
terminis de còmput de la prescripció de les infraccions són:

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.
b)El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la
infracció s'hagués comès.
En el present expedient, la data d’infracció va ser 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 és de dos anys.
Per l’exposat, s’adopta l’acord següent:
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0037590.
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.
3.10) Assumpte: RESOLUCIÓ SANCIONADORA
Assumpte:
Acord per declarar la caducitat de l’expedient núm. 2015/0037659 i iniciar tràmits per incoar
de nou expedient sancionador a nom de ----Fets:
1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades:
Data i hora de la presumpte infracció: 29/11/2015 10:32
Número de butlleta / Acta: 0370215100052
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. 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.

3. L’acord d’incoació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador emès es van intentar
notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat d’absent i
com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 61 de data 11.03.2016.
4. L’acord de la proposta de resolució de l’expedient sancionador emès per l’instructor es va
intentar notificar a CL AGUDES 17 de 17455 - CALDES DE MALAVELLA amb resultat
d’absent i com a conseqüència es va efectuar la publicació al BOE núm. 111 de data
07.05.2016.
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 denunciat.
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 Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat “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 ( llei derogada i
substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques) 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, l'òrgan competent emetrà, a sol·licitud de l'interessat,
certificació en la qual consti que ha caducat el procediment i s'ha procedit a l'arxiu de les
actuacions."
6. Donat que en el present cas ha transcorregut més de sis mesos des del inici de l'expedient fins
a la resolució sancionadora ha resultat la caducitat del procediment sancionador.
7. Així mateix, d’acord amb l’article 95.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques 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 d’ 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, (actual Llei
39/2015, d’ 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

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, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (Llei derogada i substituïda per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques), i per tant, en defecte de previsió en l’ordenança municipal, els
terminis de còmput de la prescripció de les infraccions són:
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.
b)El termini de prescripció de les infraccions començarà a computar des del dia en què la
infracció s'hagués comès.
En el present expedient, la data d’infracció va ser 29/11/2015, 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 és de dos anys.
Per l’exposat, s’adopta l’acord següent:
1. DECLARAR d’ofici la caducitat de l’expedient sancionador núm. 2015/0037659.
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.
3.11) Expedient: 907/2016.D’EXECUCIÓ

INFORME

-

PROPOSTA

INCOACIÓ

ORDRE

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
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i

rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per
la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 24 d’agost de 2016, es posa de
manifest que a la parcel·la 2-T-I, ubicada a la Urbanització Aigües Bones, d’aquesta localitat,
el titular del qual és -------, presenta el següent estat:
- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de
tipus sanitari.
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
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 2-T-I, ubicada
a la Urbanització Aigües Bones, d’aquesta localitat, el titular del qual és ------, 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.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.12) Exp. 417/2016.- INFORME PROPOSTA

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 6 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3935610DG8333N0001QZ, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat
amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
PROPOSTA
Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les
condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la
ubicada CAN SOLÀ GROS I, 6, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 2 de setembre de 2016 el
propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra ----- pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.13) Exp. 449/2016.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 170bis de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3736307DG8333N0001PZ, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat
amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
PROPOSTA
Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les
condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la
ubicada CAN SOLÀ GROS I, 170bis, de Caldes de Malavella.
Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 2 de setembre de 2016 el
propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les
mesures ordenades.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra ----- pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.14) Expedient: 922/2016 .D’EXECUCIÓ

INFORME

-

PROPOSTA

INCOACIÓ

ORDRE

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
Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova
el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota
classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i
rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per
la legislació sectorial.
Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 30 d’agost de 2016, es posa de
manifest que a la parcel·la 15-F-II ubicada a la Urbanització Aigües Bones, d’aquesta
localitat, els titulars de la qual són --------, presenta el següent estat:
- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de
tipus sanitari.
- Presència de residus sòlids urbans: plàstics, runa...
- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.
-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.
Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo:
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 15-F-II
ubicada a la Urbanització Aigües Bones, d’aquesta localitat, els titulars de la qual són -------,
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 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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.
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.

