
ESBORRANY ACTA 17/2014 

 

     SESSIÓ  ORDINÀRIA DE LA 

     

 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

 DIA: 30 D’ABRIL DE 2014 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el trenta 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 DEL DIA 2 i 9 D’ABRIL. 

 

Per unanimitat, son aprovats els esborranys de les actes núm. 13/2014 i 14/2014, 

corresponents a les sessions del dia 2 i 9 d’abril. 

 

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. O/2014/21, de data 29 d’abril, per 

un import de 74.803,22 €. 

 

1.2) Aprovar l’autorització de les despeses  corrents representades  per la relació de 

documents núm. A/2014/6, de data 29 d’abril, per un import de 7.329,09 €, que figura 

diligenciada a l’expedient. 

 

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

despeses  de personal representades  per la relació de documents núm. A/2014/5, de data 22 

d’abril, per un import de 38 €. 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS. 

 

A proposta de la regidoria de l’àrea, per unanimitat, s’acorda: 

 



2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament corresponent al concepte 

Fira- Mercat que es detallen a la relació de data  23 d’abril de 2014, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

2.2) Aprovar l’establiment del preu públic per a l’activitat J de Jove, fixant-lo en 40 € 

participant i mes. 

 

TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

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

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

acords: 

 

3.1) Exp. 152/2014.- DE TOT GRUP CENTRE COMERCIAL, S.L.- En data 5 de febrer de 

2014  el Sr. --   comunica en representació de “De Tot Grup Centre Comercial SL NIF B-

55177767”,  a aquest Ajuntament que  ja ha iniciat els tràmits  tècnics i administratius 

necessaris per tal de procedir als corresponents treballs de retirada i desmantellament del 

sortidor de benzina emplaçat a la Plaça Sant Esteve  d’aquest municipi. No acompanya dita 

sol·licitud  la documentació tècnica  de la qual diu ha iniciat la redacció. 

 

.. 

 

De  la tramitació efectuada  no es desprèn   cap impediment perquè “De Tot Grup Centre 

Comercial SL NIF B-55177767” pugui continuar la tramitació del sol·licitat i en 

conseqüència se’l requereix perquè en el termini de 10 dies d’haver rebut la notificació del 

present acord presenti: 

 

- Projecte d’enderroc i desmantellament del sortidor de benzinera i eliminació de tanc i 

instal·lacions annexes, on s’asseguri que no existeixen riscos derivats de la contaminació o la 

presència de carburants.  

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Assumeix del Tècnic responsable de l’obra. 

 

3.2) EXP. 545 / 2014.- --L.- Concedir llicència per  col•locar tendal a façana a CRA. 

LLAGOSTERA, 29. 

.. 

 

3.3) EXP. 256 / 2013.- --.- Concedir llicència per  legalitzar cobert a LLAC DEL CIGNE, 

124. 

.. 

 

3.4) EXP. 501 / 2014.- ILNAR 5000, SL representada per --.- Concedir llicència per  

ampliació soterrani  i pèrgoles en habitatge unifamiliar aïllat (modif. exp.  88/12), a PGA 

GOLF B2-02. 

.. 

 

3.5) EXP. 89 / 2014.- --.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 150 € 

corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 708/2013. 



 

3.6) EXP. 756 / 2013.- PGA GOLF DE CALDAS. S.A.- Aprovar la devolució de la fiança per 

gestió de runes d’import 7.355,04 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 

168/2011  i la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 1.815 € corresponent a 

l’expedient de llicència d’obres núm. 167/2011. 

 

3.7) EXP. 93 / 2012.- PGA GOLF DE CALDES. S.A..- Aprovar la devolució de la fiança per 

gestió de runes d’import 1.817,31 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 

261/2010. 

 

3.8) Exp. 754/2013.- PGA GOLF DE CALDES. S.A..- Aprovar la devolució de la fiança per 

gestió de runes d’import 1.095,86 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 

243/2010. 

 

3.9) EXP. 383 / 2014.- --.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

1.639,17 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 125/2010. 

 

3.10) EXP. 355 / 2014.- --.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 199/2014. 

 

3.11) EXP. 198 / 2014--.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 116/2014. 

 

3.12) EXP. 186 / 2014.- BALNEARI PRATS, S.A.-  Aprovar la devolució de la fiança per 

gestió de runes d’import 150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 

1111/2013. 

 

3.13) EXP. 316 / 2014.- --.-  Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 596/2013. 

 

3.14) EXP. 158 / 2014.- TECOMAN'98, S.L.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de 

runes d’import 150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 255/2013. 

 

3.15) EXP. 472 / 2014.- --.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 1046/2013. 

 

3.16) EXP. 461 / 2014.- --.- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de runes d’import 

150,00 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres núm. 36/2014. 

 

3.17) EXP. 342 / 2013.-BALNEARI PRATS, SA, repr. per --.- Aprovar la devolució de la 

fiança per gestió de runes d’import 2.166,33 € corresponent a l’expedient de llicència d’obres 

núm. 25/2009. 

 

3.18) EXP. 548 / 2014.- --.- Atès que en data 24/04/2014, es van iniciar les tasques de 

comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de la 

comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili 

particular, de 5 gallines i 2 conills ubicada a LLAC DEL CIGNE, 868. 

 



La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 54/2011, de 21 de juny, acorda: 

 

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

referent a la comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en 

domicili particular, de 5 gallines i 2 conills ubicada a LLAC DEL CIGNE, 868, sense 

perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 20,00 €, que ja han estat prèviament 

ingressats. 

 

3.19) EXP. 550 / 2014.- --.- Atès que en data 24/04/2014, es van iniciar les tasques de 

comprovació per part dels Serveis Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament de comunicació 

de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili particular, de 30 

caixes d'abelles ubicada a FRANCIAC, 58 - CAN TORRAS. 

 

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de 

l’alcalde núm. 54/2011, de 21 de juny, acorda: 

 

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

referent a la comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en 

domicili particular, de 30 caixes d'abelles ubicada a FRANCIAC, 58 - CAN TORRAS, sense 

perjudici de les futures que es portin a terme. 

 

Segon.- S’aprova la liquidació de la taxa per import de 20,00 €, que ja han estat prèviament 

ingressats. 

 

3.20) EXP. 425 / 2014.- ILNAR 5000, SL representada per --.- Concedir llicència de primera 

ocupació per habitatge unifamiliar aïllat a PGA GOLF B2-02, amb llicència d’obres exp. 

88/2012. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat 

prèviament ingressats. 

 

QUART.- ALTRES AFEGITS. 

 

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

 

4.1) Autoritzar al tècnic informàtic -- la compensació el proper divendres dia 2/5/2014 de 4 

hores efectuades el dijous dia 10 d’abril fora de la jornada habitual i des del seu domicili, per 

motiu haver d’ultimar la presentació de la web municipal i de turisme. 

 

4.2) Aprovar les bases per a la convocatòria pública per a la contractació d’un Monitor/a  per 

a l’activitat J de Jove. 

 

4.3) Aprovar les bases de la tercera edició del Concurs ESTRENA’T dins el marc de la Festa 

Major 2014, el dia 4 d’agost, que figuren diligenciades a l’expedient. 

 



4.4) Exp. 578/2014.- Concedir un ajut econòmic d’urgència a X.W. per fer front al pagament 

del desplaçament a pis de protecció ,per import de 154 €, que es pagaran directament a 

l’empresa que s’indica a l’informe social. 

 

Comunicar a l’interessat que és obligació del beneficiari complir el Pla de Treballs de 

l’alumne i/o família sol·licitant, establert amb els serveis socials municipals 

 

4.5) Concórrer a la convocatòria de l’ORDRE AAM/115/2014, d’1 d’abril, per a l’any 2014 

dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la 

redacció d’instruments d’ordenació forestal, la millora d’infraestructures, les actuacions 

silvícoles, les infraestructures en la prevenció d’incendis forestals i la transformació i 

comercialització dels productes forestals, per a la Millora de vials aptes per a vehicles 

d’extinció d’incendis i obra civil associada.  

 

Exp. 562/2014: 

 

4.6) ACORD INCOACIÓ  

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0012460, a nom de --, per infracció de l’ Ord. 

Municipal de tinença d'animals. 

 

... 

 

4.7) ACORD INCOACIÓ  

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0012461, a nom de --, per infracció de l’ Ord. 

Municipal de tinença d'animals. 

 

... 

 

4.8) ACORD INCOACIÓ  

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0012479, a nom de ---, per infracció de l’ Ord. 

Municipal de tinença d'animals. 

 

... 

 

4.9) ACORD INCOACIÓ  

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0012480, a nom de --- , per infracció de l’ Ord. 

Municipal de tinença d'animals. 

... 

 

4.10) ACORD INCOACIÓ  

 

Incoar l’expedient sancionador núm. 2014/0012481, a nom de ---, per infracció de l’ Ord. 

Municipal de tinença d'animals. 

 



... 

 

4.11) Exp. 563/2014.- ANTECEDENTS 

 

Considerades les denúncies formulades pels Agents encarregats de la vigilància del trànsit 

sobre fets de la circulació en les vies urbanes del terme municipal, objecte dels expedients 

sancionadors que es relacionen en el llistat que s’uneix a la resolució i conclosa la instrucció 

d’aquests expedients al no haver-se presentat al·legacions, o presentades haver-se desestimat, 

constituint els fets denunciats infraccions als preceptes de l’Ordenança Municipal de 

Circulació i de l’Ordenança Reguladora de les zones d’estacionament amb limitació horària, 

la Llei de Tràfic i Seguretat Vial i reglaments que la desenvolupen, procedeix imposar un 

multa, a cada un dels infractors inclosos en la relació que a continuació es cita, juntament amb 

la pèrdua corresponent de punts del permís o llicència de conducció que en cada cas es 

detalla:  

 

Expedient             Nom i cognoms                   Normativa            Import  Punts 

 

2014/0006939   ---      20. 1  RGC Llei 18/2009           500      4 

 

.. 
 

4.12) Aprovar la proposta de conveni amb --- com a promotor d’Enginy Creatiu, aplicacions, 

disseny i maquetació, per a l’elaboració del Programa de Festa Major d’enguany a canvi de 

recollir directament la publicitat dels comerciants, d’acord amb la proposta que figura a 

l’expedient. 

 

4.13) Exp.  360/2014.- Atesa la documentació aportada per MAR- CON, SCP, adjunta a la 

sol•licitud de llicència d’ocupació de la via pública  per a la col•locació d’una terrassa, es va 

iniciar l’expedient corresponent. 

.. 

 

PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública a MAR- CON, SCP, i domicili al 

C/ Llibertat, 4, per a la col•locació d’una terrassa  pel període comprès entre l’1 d’abril i el 30 

de setembre de 2014, en què s’hi instal·laran: 

—   Taules 4. 

— Cadires 16. 

— Para-sols 2 

— Jardineres 3 

  Protecció: 3 Jardineres. 

....  

 

4.14) Exp. 547/2014.- Atesa la documentació aportada pel Sr. -- adjunta a la sol·licitud de 

llicència d’ocupació de la via pública  per a la col·locació d’una terrassa, es va iniciar 

l’expedient corresponent. 

 

... 



PRIMER. Atorgar  la llicència d’ocupació de la via pública al Sr. ---, i domicili a la Plaça de 

l’Ajuntament, 5, per a la col·locació d’una terrassa  els diumenges del període comprès entre 

el 18 d’abril i el 31 d’octubre de 2014  en què s’hi instal·laran: 

 

— Taules 5 

— Cadires 20 

— Jardineres 

... 

 

4.15) Exp. 370/2014.- ... 

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. 64/2014 

 

Titular: -- 

DNI: -- 

Domicili: -- 

Dades del gos: Nom- TAY     Data naixement: 26/6/2013 

   Raça- American Staffordshire Núm. identificació: 941000015423768 

   Sexe- Mascle    Núm. Registre Censal: R000312984 

...  

 

4.16) Expedient:  503/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

  

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

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a l’immoble ubicat al 

 Carrer Major, 37 de Caldes de Malavella, propietat de  --, consistent en les següents 

actuacions: 

-Retirar amb els mitjans necessaris l’aigua estancada, tan la que es troba en el pati com en el 

local. 

-Realitzar les tasques necessàries per posar en servei els embornals del pati, de manera que 

totes les aigües plujanes puguin ser recollides i canalitzades correctament cap a la xarxa de 

sanejament públic. 

-Netejar les possibles restes de brutícia o acumulacions de materials del pati i del local 

comercial. 

... 
 

4.17) Exp. 479/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

... 

 

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

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a l’immoble ubicat a la 

plaça Sant Grau, 7 de Caldes de Malavella,  propietat de ----, consistent en les següents 

actuacions: 

 

Que en el termini de 15 dies es realitzin, per part de personal qualificat, les següents tasques: 



- Col·locar un tancament de seguretat a 3,00 m al voltant de la façana. 

- Que personal qualificat revisi tot el revestiment de la façana, retirant-ne les parts que es 

troben en mal estat. 

- Sanejar i posar en servei el canal i el baixant de recollida d’aigües plujanes de la coberta. 

- Que personal qualificat revisi l’estat del ràfec i per extensió de la totalitat de la coberta, 

substituint les peces que s’hagin desprès o es puguin despendre i realitzar les tasques 

necessàries per tal d’assegurar l’estabilitat i el correcte funcionament de la mateixa. 

Un cop eliminat el risc de caiguda de materials i amb l’objectiu de preservar l’ornat públic, es 

demana que en el termini d’un mes s’executi un nou revestiment de la façana seguint allò 

establert a l’article 109 del P.O.U.M. sobre Aspectes estètics que han de seguir les 

edificacions. 

... 
 

4.18) Expedient:  399/2014.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

... 

  

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 

 AIGÜES BONES, 5-J-II , 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 les branques seques que generen un risc de caiguda.  

- Tala del tronc sec que hi ha prop del límit de la parcel·la amb una altra parcel·la veïna.  

- 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.  

... 
 

4.19) Expedient:  513/2014 .- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ 

... 

  

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

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a l’immoble ubicat a C/ 

Costa Brava, 11 de Caldes de Malavella, propietat de  --, consistent en les següents 

actuacions: 

-Que en el termini de 15 dies, personal qualificat realitzi les següents tasques: 

-Revisar la totalitat de l’edificació, retirant les parts de la coberta i de la façana que 

puguin desprendre’s. 



-Realitzar les tasques necessàries per estabilitzar, en el cas que fos necessari, 

l’edificació o parts d’aquesta. 

-Retirar els residus acumulats a l’edificació i realitzar la desbrossada de l’excés de 

vegetació. 

-Realitzar les tasques necessàries per posar en servei l’embornal, de manera que totes 

les aigües plujanes puguin ser recollides i canalitzades correctament cap a la xarxa de 

sanejament públic. 

 

Un cop assegurada l’estabilitat de l’edificació i dels seus elements, i un cop resolta la situació 

d’insalubritat, es demana que en el termini d’un mes es duguin a terme les següents tasques: 

-Es col·loquin elements de tancament a les obertures de l’edificació per tal d’evitar 

l’accés d’animals. 

-Es rehabiliti el revestiment de l’edificació reposant les parts que s’han després i 

donant a les façanes un acabat homogeni que preservi l’ornat públic.  

 

... 
4.20) Expedient: 290/2013.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA 

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, 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: 

 

Malavella Park, 13-B 

...   

1r.- Imposar a INMOBILIARIA CALDAS 333, SA, una primera multa coercitiva, per 

import de 300,00 € (tres-cents euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant 

acord de junta de govern de 15 de gener de 2014 i concedir-li un nou termini de deu dies, per 

tal que procedeixi a executar l’ordenat. 

 .... 

 2n.- Advertir  a INMOBILIARIA CALDAS 333, SA que, en el cas d’incompliment de 

l’ordenat, l’Ajuntament podrà procedir a la imposició d’una segona 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. 

...  

4.21) Expedient: 124/2011.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA.- Atès 

l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora que 

concorre causa d’imposició de multa coercitiva, 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: 

 

C/ Ramon Casas, 8 

.... 

 

1r.- Imposar al senyor ---, una tercera multa coercitiva, per import de 900,00 € (nou-cents 

euros), segons l’apercebiment que se li va efectuar mitjançant acord de junta de govern de 23 



d’octubre de 2013 i concedir-li un nou termini de deu dies, per tal que procedeixi a executar 

l’ordenat. 
... 

 

2n.- Advertir al senyor -- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà 

procedir a la imposició d’una quarta 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. 

... 

 

4.22) Exp. 65/2011.- INFORME - PROPOSTA MULTA COERCITIVA 

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’imposició de multa coercitiva, 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: 

 

parcel·la 78, ubicada al C/ de Sota 

... 

 

1r.- Imposar al senyor ..., una cinquena multa coercitiva, per import de 1500,00 € (mil cinc-

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. 
... 

 

2n.- Advertir al senyor --- que, en el cas d’incompliment de l’ordenat, l’Ajuntament podrà 

procedir a la imposició d’una sisena 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. 

... 

 

4.23) Exp. 511/2014.- Detectada la necessitat de realitzar les obres  previstes al “ Projecte 

executiu de l’enllaç de l’estació amb la via verda i la via Augusta: Turisme actiu”,  que tenen 

per finalitat  adequar una ruta ciclista que connecti la Via Verda de Girona a Sant Feliu amb la 

Via Augusta passant pel nucli de Caldes de Malavella i l'estació de ferrocarrils, que es pot 

qualificar com una obra d’adequació d’uns  camins existents i la senyalització horitzontal i 

vertical. 

Aquest projecte  gaudeix d’un ajut del FEDER. 

Atès que consta a l’expedient  informe de secretaria sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir.  

Atès que consta  a l’expedient informe dels serveis tècnics. 

  

Examinada la documentació que l'acompanya, 

 



PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

PRIMER. Aprovar inicialment el “ Projecte executiu de l’enllaç de l’estació amb la via verda 

i la via Augusta: Turisme actiu” redactat pels serveis tècnics municipals. 

 

SEGON. Sotmetre el projecte d'obres a informació pública pel període de 30 dies  mitjançant 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona,  en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i als taulells d'anuncis de l'Ajuntament. 

... 
 

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.       

 


