
ESBORRANY ACTA 13/2014 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 2 D’ABRIL DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el dos d’abril de dos mil catorze, 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. Pere Oliveras 

Farrerós, Gemma Alsina i Mir i Ma. Mercè Rossell i Rius i Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch. 

Hi assisteix també el Sr. José Fernández Celada. 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 les vuit del matí i posa 

en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 19 i 

26 DE FEBRER I DEL DIA 5, 12 i 19 DE MARÇ 

 

Per unanimitat, són aprovades les actes núm. 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 i 11/2014, 

corresponents a les sessions del dia 19 i 26 de febrer i del dia 5, 12 i 19 de març, 

respectivament. 

 

SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE 

DESPESES. 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. 2014/16, de data 1 d’abril, per un 

import de 25.084,10 €. 

 

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

 

1.2) Aprovar el pagament d’una gratificació per serveis extraordinaris realitzats per personal, 

segons declaració del dia 27 de març de 2014. 

 

1.3) Aprovar el pagament de les indemnitzacions en concepte de desplaçaments que figuren a 

la declaració de data 25 de març de 2014. 

 

1.4) Aprovar la proposta de despesa Núm. 100/ST(mf), per treballs d’arranjar instal·lació pou 

aigües fecals a Can solà Gros II a càrrec de Tallers Comas, S.A., per import de 2.321,31 €, 

IVA inclòs. 



 

1.5) Aprovar la proposta de despesa Núm. 101/ST(mf), per treballs paleteria pou aigües fecals 

a Can solà Gros II a càrrec de Tallers Comas, S.A., per import de 1.982,95 €, IVA inclòs. 

 

1.6) Aprovar la proposta de despesa Núm. 104/ST(mf), per subministrament gasoil calefacció 

dependències per part de SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS, S.A., per import de 

9.711 €, IVA inclòs. 

 

1.7) Aprovar el contracte de conservació/ manteniment dels aparells d’aire condicionat de 

l’edifici Ajuntament amb l’empresa CARRIER ESPAÑA, S.L., pel període comprès entre l’1 

d’abril de 2014 i el 31 de març de 2015, per import de 4.305 €, IVA inclòs. 

 

1.8)   Expedient nº: 449/2014 

Assumpte: Contractació per a l'actuació a l'Arxiu Municipal de Caldes de Malavella 

Procediment: Contracte Menor de Serveis 

Interessat: CRISTINA BOSCH I PRAT 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

  

PRIMER. Portar a terme el servei  per a l'actuació a l'Arxiu Municipal de Caldes de 

Malavella mitjançant el procediment del contracte menor, amb LA Sra. CRISTINA BOSCH I 

PRAT per un import de 6198,35 euros, i 1301,65 euros d'IVA. 

 

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda: 

 

2.1) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua i manteniment 

del clavegueram corresponent al 1r trimestre de 2014, de Caldes de Malavella. 

 

2.2) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre de 2014, de la Urbanització Tourist Club. 

 

2.3) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre de 2014, de la Urbanització Aigües Bones. 

 

2.4) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre de 2014, de la Urbanització Llac del Cigne. 

 

2.5) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable   

corresponent al 1r trimestre de 2014, de la Urbanització Can Carbonell. 

 

2.6) Aprovar el padró de contribuents en concepte de subministrament d’aigua potable i 

manteniment del clavegueram, corresponent al 1r trimestre de 2014, de: 

  

- Urbanització Can solà Gros I 

- Urbanització Can solà Gros II.  
 



QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 

3.1) EXP. 309 / 2014.- Concedir llicència per  posar sòcol al voltant de la casa a Malavella 

Park, 75-B - C/ Santa Bàrbara , 5. 

 

3.2) EXP. 234 / 2014.- BALLIU EXPORT, SA.- Concedir llicència per  rehabilitar cobert per 

fer exposició a CRA. C-35 KM 93.5. 

 

3.3) EXP. 448 / 2014.- TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U..- Concedir llicència per  

instal·lar un pal de fusta per escomesa telefònica (obra 6366752) a AIGÜES BONES - C/ 

OSONA, 18,  
 

3.4) EXP. 213/2014.- MAS SALOM, SC.,  

 

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació 

referent a l’activitat de activitat d'engreix de vedells ubicada a Mas Salom - Veïnat de Baix, 8, 

sense perjudici de les futures que es portin a terme.  

 

CINQUÈ.- ALTRES AFEGITS. 

 

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

 

4.1) Autoritzar el gaudi de vacances al personal 

 

4.2) Aprovar el calendari per al procés d’inscripció a la Llar d’Infants pel curs 2014- 2015 que 

correspon al proposat des del Departament d’Ensenyament que s’annexa a la proposta. 

 

4.3) Aprovar la distribució de les places vacants a la Llar d’Infants per al curs 2014- 2015 que 

és de 39 places per a P-I i 20 places per a P-II. 

 

4.4) Autoritzar, d’acord amb els articles  11 i  34 a 40 del Reglament del Cementiri 

Municipal, a petició de --, familiars del titular del dret funerari (ja difunt),  l’obertura del 

nínxol 432-04 del cementiri municipal i la inhumació de la urna de cendres . 

 

4.5) Autoritzar al -- (COPROMO, S.L.) , l’ocupació per realitzar escomesa de gas, de la via 

pública durant 1 dia (tallar via de 8 del matí a 5 de la tarda)  a la Rambla Recolons, 19. 

 

4.6) Exp. 956.- Atès el contracte per a l’ Ampliació de la instal·lació elèctrica del 

subministrament del Camp de Futbol, per a connexió del Polivalent i Pistes de Tennis, 

adjudicat a l’empresa Enginyeria Muntatges Elèctrics Girona, S.L, en sessió de la Junta de 

Govern del dia 27 de març de 2014 

 

Atès el Pla de Seguretat i Salut de les Obres que ha estat presentat per l’empresa adjudicatària.  

 



Atès l’informe favorable del tècnic Sr. Miquel Grau i Botanch. 

 

De conformitat amb l’ establert a l’ article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24  d’ octubre, 

pel que s’ estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de 

Construcció i l’ article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, es proposa i la Junta de Govern Local adopta per unanimitat, els següents, 

ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa Enginyeria Muntatges 

Elèctrics Girona, S.L,  per a l’execució de l’ Ampliació de la instal·lació elèctrica del 

subministrament del Camp de Futbol, per a connexió del Polivalent i Pistes de Tennis. 

 

SEGON. Notificar aquest acord al contractista  de les obres i al Coordinador de Seguretat qui 

ha de procedir a comunicar-lo a l’autoritat laboral. 

 

4.7) EXP. 446/2014.- PROPOSTA CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 

EN MATÈRIA D'AJUTS SOCIALS 

 

Ateses les bases d'ajuts socials de l'Ajuntament de Caldes de Malavella aprovades pel Ple de 

la Corporació en sessió ordinària de data 26 de març de 2012. 

 

Atès que s’ha considerat convenient per aquesta Junta de Govern Local efectuar la 

convocatòria i concessió de les citades subvencions. 

 

Atès l’informe de Secretaria en el que s’indicava la legislació aplicable i el procediment a 

seguir per a convocar i concedir les subvencions. 

 

Atès l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit per a l’atenció de la despesa derivada 

de la concessió de les citades subvencions. 

 

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article 23 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions proposo a la Junta de Govern 

Local l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Efectuar convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'ajuts socials 

per a l’any 2014, d’acord amb el calendari, pressupost, i  amb el text que figura en l’Annex de 

la present resolució corresponent a les bases aprovades pel Ple en data 26 de març de 2012. 

 

SEGON. Publicar l’esmentada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.8) Exp. 464/2014.- Concedir un ajut econòmic d’urgència a M.J.M.R. per fer front al 

pagament de despeses d’aigua per import de 46,16 €, que es pagaran directament a l’empresa 

subministradora que s’indica a l’informe social. 

 

Tot seguit,  

 



4.9) Exp. 202/2014.-  Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de gossos 

potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a aquest 

efecte, resta regulada en les següents disposicions: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que 

igualment s’indicaran: 

 

LLICÈNCIA NÚM. 62/2014 

... 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

4.10) Exp. 244/2014.- Vista la sol·licitud presentada; atès que la tinença i conducció de 

gossos potencialment perillosos i l’atorgament de la preceptiva autorització administrativa a 

aquest efecte, resta regulada en les següents disposicions: 

 

- RD 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 

règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. 

- Decret 170/2002, d’11 de juny, del Departament de Medi Ambient, sobre mesures en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos.     

 

Considerant que el sol·licitant ha acreditat en deguda forma l’acompliment dels requisits que 

ambdues normes determinen per a la concessió de la llicència indicada, la Junta de Govern, 

per unanimitat, acorda: 

 

1) Atorgar llicència administrativa per a tinença i/o conducció de gossos potencialment 

perillosos a les persones que a continuació es detalla i específicament pels exemplars que 

igualment s’indicaran: 



 

LLICÈNCIA NÚM. 63/2014 

 

.. 

 

2) La vigència de la present autorització serà de 5 anys, a comptar d’aquesta data, malgrat les 

llicències perdran validesa en el moment en què els seus titulars deixin d’acomplir algun dels 

requisits preceptius, segons l’art. 3.1 del R. Decret 287/2002, de 22 de març i art. 3.2 del 

Decret 170/2002, d’11 de juny. 

 

En aquest sentit, el titular haurà de presentar anualment còpia de la renovació de la pòlissa 

d’assegurança.   

 

3) Apercebre igualment als titulars de les autoritzacions que tenen l’obligació de comunicar a 

l’Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin a les 

llicències.    

 

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

 

4.11) Concórrer a la convocatòria de subvencions de l’ORDRE AAM/56/2014, de 25 de 

febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació 

en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis urbans 

vulnerables, i es convoquen els corresponents a l'any 2014-2015. 

 

4.12) Expedient: 961/2013.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

.. 

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 18 de desembre de 2013, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra ---, propietari de la 

parcel·la ubicada a  CAN CARBONELL, 118, de Caldes de Malavella, a conseqüència del 

seu mal estat. 

... 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

1r. Ordenar a  ---, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre,  en el termini de deu 

(10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:   

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

vegetació seca. 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar. 

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

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

metre de distància. 



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

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

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera. 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc a 

l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de 

multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació 

de conservació. 

3r.- Notificar la present resolució a   ---, titular de la parcel·la. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.13) Expedient:  404/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

.. 

Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 25 de març de 2014, es posa de 

manifest que a la parcel·la ubicada a  CAN CARBONELL, 87, de Caldes de Malavella, 

 propietat de  ---, presenta el següent estat: 

- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de 

tipus sanitari.  

- 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 ubicada a 

 CAN CARBONELL, 87 , de Caldes de Malavella, propietat de  ----, consistent en les 

següents actuacions: 

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

tota la vegetació seca.  

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.  

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

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

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera.  



- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

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

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

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

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

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

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

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

infraccions que s’hagin comès. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.14) Expedient:  607/2013.- INFORME-PROPOSTA  

  

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

AIGÜES BONES, 8-I-I  emeto l’informe - proposta de resolució següent, 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,  

... 
  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

  

Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra ---, pel compliment del 

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

  

Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

4.15) Expedient: 359/2013.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

... 

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 3 de juliol de 2013, s’ha incoat 

expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra ---, propietari de la 

parcel·la ubicada a  LLAC DEL CIGNE, 516, de Caldes de Malavella, a conseqüència del seu 

mal estat. 

... 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

1r. Ordenar a  ---, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre,  en el termini de deu 

(10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:   

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

vegetació seca. 

-Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar. 

-Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la. 



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

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

-Retirar tots els elements que puguin acumular aigua i esdevenir potencials focus de cria de 

mosquits. 

-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. 

 

2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc a 

l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de 

multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació 

de conservació. 

 

3r.- Notificar la present resolució a   --, titular de la parcel·la. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.16) Expedient:  614/2013.- INFORME-PROPOSTA  

  

En relació amb l’expedient relatiu a l’ordre d’execució de neteja de les parcel·les ubicades a 

la Urbanització  CAN SOLÀ GROS II, 91, 93, 94, 95  emeto l’informe - proposta de resolució 

següent, 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,  

... 
  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

  

Primer.- Concloure l’expedient d’ordre d’execució incoat contra ---, pel compliment del 

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

  

Segon.- Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.17) Expedient: 960/2013 .- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ 

..  

Atès que mitjançant acord de junta de govern, en sessió del dia 18 de desembre de 2013, s’ha 

incoat expedient administratiu sobre imposició d’ordre d’execució contra GR BARCINO SL, 

propietari de la parcel·la ubicada a  CAN CARBONELL, 117, de Caldes de Malavella, a 

conseqüència del seu mal estat. 



... 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

1r. Ordenar a  GR BARCINO SL, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre,  en 

el termini de deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:   

 

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

vegetació seca. 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar. 

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

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

metre de distància. 

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

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

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera. 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no 

comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic. 

 

2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc a 

l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de 

multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació 

de conservació. 

3r.- Notificar la present resolució a   GR BARCINO SL, titular de la parcel·la. 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.18) Expedient: 40/2012.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA 

... 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

1r.- Imposar a la senyora ---, una quarta multa coercitiva, per import de 1200,00 € (mil 

dos-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de 

govern de 18 de desembre de 2013 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que 

procedeixi a executar l’ordenat. 

 

El pagament s’haurà de fer mitjançant transferència bancària al següent compte corrent 2100 

0190 51 0200029825 de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o per qualsevol dels mitjans 

admesos en dret, dintre del termini que s’indica a continuació: 

 



a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la 

data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 

hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada més, des de 

la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, si aquest 

no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 

2n.- Advertir a la senyora ---- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament 

podrà procedir a la imposició d’una cinquena multa coercitiva entre 300,00 i 3.000,00 € i així 

successivament, fins que es doni compliment a l’ordre d’execució. 

 

Si ho estima pertinent, en lloc d’imposar noves multes coercitives, l’Ajuntament podrà 

procedir a l’execució de l’ordre esmentada a càrrec  de l’interessat. 

 

3r.- Traslladar aquest acord a l’interessat i al departament de rendes. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

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

 

4.19) Aprovar el document d’adhesió al projecte comarcal en el marc de la convocatòria de 

“Salut i Crisi” de DipSalut 2014. 

 

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.       

 


